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/لئئث!د!،ضئمق!صلم

!!بض

رالسلاآ/والصلاة،نظامهومقدرسننهومبدعالعالمخالقدئهالحد

الرسلبهختممنوعلى،البشرهـلىايةاصطفاهمالذفيرلصلمهعلى

الاعلىالمثلولي!كود!،نذيراللحالمينليكوق،الرسىالاتوبرسالته

.والازماقالعصوراختلافعلى،الانسالطبنيلجيعالمثلىوالقدوة

صحيحأشاملاتعريفأبالاسلاميعرفكتابالىإجةالحىفانوبعد

منبجوانبتعرفالتيالكئيرةالكتبتسدهـ،لاملحةعامةحاجة

اكألافعلىالناسورغبة.موضوع!ثاوبجيدةكانتولوالاسلأم

يتطلعمنفنهم،شديدةشام!زمحبطةمعرفةالاسلاممعرفةفيمقاصدهم

له،صفهباختياربحافزومنهم،المعرفة11الت!وقبدافعمعرفتهالا

حياته.فيوتطبيقهسلوكهفيتحكيمهيريدمنومن!3،الحياةهذهفي

بهالمؤمنينومنأبنائهغيرمنامأبنائهمنأكانواسواءجميعأوهؤلاء

معرفة.المايتطلحون،كذلكانهعلىبهالمؤمنينغيرمنأمإلهيآدينأ

7ح!لابم5
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كبيرأفريقألانلا،4معرفش11حاحةأسثدابشأءهانبل.-قيةف

إياهحاظنوهحقيقتهتخالف?"صورةعتلى!لانبللمجهلونهصن!ثم

لافهم،الحقعنبعيدةخاطئة،أح!كلذلكبنتيجةعليهوحكوا

أفواهمنالابهليسمعو)ونموالضء،ليدالعادأتخلالمنالار*هـفونه

والخرفين.الجهلتصحرفاتوصن،والعجائزالعوأم

عنهبالبحثوأجدرهمالاسلام"لم!رفلاءطدعإضاساأحقان

نصجزءاالاسلامأصبحالذفيالاس!؟ص-"ا)مشعوبوأبصصماء،المسالون

يدينوتالذيئبل،الاس!*ممن3كلوقةدممنم!ثما،وحيا!متاريخهم

اءأبتمن)،مسدينهـعبلجشونالذيخاالمواطنينمنالاسلامبغيركذلك

مواطنوليحرفوا،اءإتيهموموأ!محيردينليعرفوا"المثحوبذه!

الانسانيةالأأقول!بل،الاشراكومواطن،وبينممبينهمالاإصة،ء

يعرفأنالىمحتاجةروأبط!ثاوتوثقتوشائج!ثااتصلتأنليحدإليوم

بقاعشضىجمأالملايينمئارربهيدينكالاسلامديه،وال!"بعضأبعض!كلا

وطرائقتف!لجر!وأنماصأبحمم!أ-مقيتأثيرلايزالولاالارحق

لام!نضروريعنصرفةالمعروهذه،الهإص!!ليحرفهأنجديرسلوكهم

الاذساني.والتعاونألالتقاء

فوءليمرأنبل،ا!دفياهـذافوالي"إأنجمىمأالهإس!!أحقوان

لانهالعربهموآفاو"جوانبهلجبعوليخعرفوايبحثوهوأنلاخاس

عرؤواالتي-ضارحم!ميرلم!وءوهو،تاريخ!ثممنالضخمالجزءيكون

كذلكولانه.بينهمفيماالا؟برالمشتركالجزءالاكةمعوي!كون،بها
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نايم!نالذيوهو،العا!منكثيرةشمو!وبينبدنهمالصصلمةف!*

ولوواستةلالهم3ذازلجضيظ!هر!م-إصبلونالحديض"حضارتهموصبغ

و!صو"اطضاكأةبموانبكلنكألجرفيالا-هـىالشعوبمعاصثتركوا

العهمرفيالمذاهبو-ضمالاممرخاهـاتلماذوباخ!مدونيحولالذي

الحديث.

صوته،إ-فاتا)مرلي-"ألاص"!رزه4اط"إذأكبرمنكاكا؟لولذلك

يريدصنألاذالمثيفعلولا.تأزيرهوإبعاد"أز"قيوإضاعة"معالمهوإخفاء

وإضإءلمة،عض!مغريب-يانفيوإذأليء3"بغيرهمالعربإخاق

ادسةإثحوبباأسيباح!موؤطح"ليررخهمؤجمارواليط!ثه!وإضعافا،ذازشهم

وط-هـ)صهيوذي)وحاقدش!و!أالاهـزراليةءلولا،لهموالموالية

مضللارت!بجى!أ!ماوهؤلاءلاحىلىمستأجر-،دماوفا%رممص-حمر

.)كبرى1ذ"4ذسالااا)جىهـ؟"دهذ

:والمم!يحيوقالمسالون

فيهمححثوالهالاسلأمدراسةفيأندظناويقالانالغريبومن

فياوطرليقهعم!الممسفيأليخاءفيالروصيالجانبوتنميةترائهونثصر

المواطهينعلىافهـتئاتأتوبميهاتهرونوالاستفادةتث!ريكل"وإحياءزظمهدرالم!ة

للبلادبالنسبةالمسص-!ي!ت!ا)"حدردوبم"وعلى،المسالينغيرمن

.ةبصالعر

بوجهالسىمماويةألاديانتراثك!انلاءحبارحانقدا)وةتانأظن

بالئهالايمى،نصناإمثووكةومهإدكاإ?حراز-!ةواألالىلإمأصولوفيءإم
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القابل7الروحيوبالعنصرالانسانو؟-ؤوليةالابديةاطالد-وباطياةالخالق

الماديةحمىهنفيههـجماولما4الازمسانىاقلق7،دواالانسانفيللنمو

إنونسبوعبادتهاللةعنوالإعراضالاهواءتأليهع!نالش،لثىءوالصراع

عرحلنستقبلانيجبانهوأظن.الوجودفيللان!إنقيالحقهالمو!ع

الالهية"والجذورالسماويةالاصولذاتالاديانفيى،تتعاونجديدة

والاط!اد"العارمةالماديةطغيانأمام"والنصرانيةالاسلامولاسيها

الماديةعلى!طيهمااوأحد!اانتص!ارففي.الانسانلخمهإئصالماحق

نفسهاوانتصارللانسانيةانتصارجديدةمصطنعةبشريةألىيانفيالمؤد!ة

.11c"بنص!هـالئهالمؤمنونيفرحورومئذ"الش!رعلىلاخير

بينبلالاديانبينصراعأالحاضرا)مصرفيالاساسيأصراعاإيعد

.الرحمانوتأليهالانسانتأليهبين،واللادينالدين

بالمحافظةدفي!أهلاهتمامانعلىالاتفاقمننه!ائيأنفرغانيجب

فيالانساتتؤلهاليالملصد-الماديةموجةمنمنجىفيأبنائهملحط

واطبقاتهمنطبقةفياوأفواد.منفردفياوعقلهفياوغرانزه

أبناءلحأالحربشنصحناهالجسا)صورمنذلكغيرفيأو3"الحاهيئتهفي

!لنمارىبأنالمسليناللهوعدبمشاصبةالكريمالقرانفيوردتالايةرز.5)1(

ناذدك(يومئذالفرصولم)الرثتيينا!رسكلسينتمروت(البيزنلإ!نالروآ)

فنز)تالربءثركروفرحالكتابأهلءلىا!رصافتمر-!ن-زنوااهـفي

موالارضأدنىفيالروآغابت.اما:(لروآ)سررةأوانلنيار،ةالكلا،إت

يفرحويرء:صذبدرمنةبلمنالامردثه،صتينليضعفيسينلهونءلمبمبهدمن

الخ...اللهبنصرالمؤورون
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الوثنياتلهذهعبيدأأبفإوهيخرجألادينكللابناءوخ!ير.الآخرالدين

صميدايجدواانيم!نحبلمئذلاغمليأنعمهجاحدأبخالقهكافراالجدر!ة

ان!-،بضلجرالانسانيةاقاحضكارد"منبهيمتصمونوملصأعليهدإتقون

بطكيا!ا.ودمارما

الرديث:العصرفيالانسمانيةقلق

وأسدت4عظيهخدماتإلانسانأدتالحدليثالعصرحضارةان

ولاوأسصارها)كونسنمنال!!يرالانسانفا؟تشفجليلأيادياليه

واسآثمر"صناعهلترقيةوسيلهذااكتشافهمنواتخذ،يسيريزال

"هـفي!ثاالس!وسرعةاطياةمشاقوتخفيفنفسهعنللترفيهوصناعتهعلأ4

كسبفيي!تناف!سونهـرال!ثيزالولا.كبيرامبلغأفياكفيبلغحشى

.والمشقاتالعناءوتخففالملذاتفيتزردالتيالوسائلهذهمناجديدا

،،زالظيأوقلةزادهبلوطمأنينةأمنأالانسانيكسبإكلذلدولكن

علىوالسلبوالتنلبالقتالغرائزمنفيههابكلالصعراعيزالفلأ

الشعوبوبين"ا)طبقاتوبين"الافرادبين"الانسانبنيبينأشده

الحضار!ارتقتلقد.ممصحىهـاتالمصووالكتلالدولوبين،والأقوام

ترتةيانتستطعوا،والاتوسائلمنالبثسرأيديبينبماالحديثة

وأرفحومثاليةسواأكزاوانسانيةأ؟ثمريكونحتىنفسهبالانسان

وازهاقا!سلبمهـائممنعصرنافييحدثماأحصيناولو.أخلاقأ

"وعرضومالهنفسهفيالانسانعلىاخمديواوالتن!كيلوالتعذيبالأرواح

وسواءالدولأمالأفرادقبلمنذلكأكانيواء-قوقهوسائروشرفه
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الساليقة.ا)حصو!جمبحفي-لىثماوضبراوزنا

الأمنالماالانسانرصل!اذاوم!شممااطضارةهذهفاذدةما

الازساذيوالضميرإلانسانيةالنفسترتقااذا،وا)ممصمادةإظمأنينةوا

البثصر.بيناكماون

الىيوصلانا)!صرهذافيال!قائديةالمذأهبمنصذهبأييسشطعإ

ا)خربيةالديمقراطيةقلامة!االناسرتحرباتحتىليلالضلميجةهذه

الماسيكأففاناا!ءط،ءتالوبموديةولاإوا!ابأ1،ار؟ع!يةولاوحدها

زيادتها.فيس!لجبأكازتر؟!بل

ألانساذيةقاقوتخ!حفالأزمةصلفيرص!3انللدينالمجالليفسح

،غرائزهثورةمنتزرلىماديةلهةبآربطهمنبدلا9لمهباالاذسانبرليط

نامنبدلاأصإمهالنهائيةوبمس!ؤوليه"خا)قهمنبموقعهالانسانوبإش!إر

الماديةوأ!داؤ"الوحشمةغراذفىهوتص!حقيمس!خعليإلهأإخفس!"نةسهليةيمان

ءبوديةبينا)!راعالأقلعلىدعوا.الضحاياتطلبقفتألامقدسة

تتر؟واأنمنل!ليلىإط!يعيامحراهيأخذائزهافروخضوعهللهإلانساق

.)نلىالمهفيوحىدهـ!الض،ئرةاتزإكراتلك

يستطيعالذيذلا!ا!والأديانوأؤضهل،حىلمئذالأديانولتتنافس

و-راء!اوحير!اوقاقهاالانساذيةمآلصيمنالتخفيفعلىأقدرليكونأن

.وا)"ملهةوالاجتماءيةالفكرية!ام!سبعلى12ءالارمع

لصوه)وردقوهليهرللناسالاسلامذ"دمانحينئذالمسد؟لتنحنوعلينا

مندو!اوماا)كبرىالازسانمش!ك!زص!الجةفيطررة"4فيوليضظروا
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هدأية4-طهوفيلأزمخ!3حلأفيهيجدولألعل!ثمعن!ثاتتفرعمشكلات

سعاد!م.الى

؟الاسلامهو،ما

الاسلامءنمستعالأتعرفانأردتلوازلمثا)مجيبالغريبومن

الأساسيةم!،لمهفيالاسلامءنتامةكامىلمةصورةيأخذأنكأيرغب

والمذاهبالأخرىالأديانوبينبينهروازنالأاولستطيعا!برىوخطوطه

شر،تلفمجبداموجزاكض،بأتجدالفلأعياكأ،ستصلىثةالا-غاعية2

نسبمنبلنهاماويرأءيالاسلامجوانبجميعلحماويحافظالموضو

لمحما،الشضصيةألاراءإقسصامولاالمذ!بيةالخلافاتفيالدضل!ون

دفيكا!ءهـضفي،الغربمكتباتبهاتزخرا)تنال!كتبتلكغرار

عنشام!زتامةصوردلي!طيك"صخيراو؟-طر؟"إبفي،مذهباو

تاإسالاءامنعددالىطلصتلوإ!لاثبل.المذ!مباوالدينذللث

ومنيبدأأينمنبمض!3ط،رالموجزدال!م!زالصورةهذهلكيقدموا

يجبا)جماالهامةأالمما!جماوما،ليلىعوماذايأخذوماذا،ينضحيأفي

بحضهم!دمريماو.إغفيا!،فيضيرلاا)تنالثازويةوا)خفصيلات،إبرازها

عنياوالسلوكوقواعدبالشعائراهتماوعليهواقتصريدةال!ةحانب

الاجتماعيه.:التشريعات3بالنظ

ءهـضأكاملاالاسلاملعرضالضرور!بلأالمحةالحاجةلناتبدووهنا

بقدراسخصيةالارأءرزرخلندوالأساب"صصاد!همنمأخوذاشاملا

الام!ن.

11

http://al-maktabeh.com



الاسل!م:عنالمعروضةالصور

اداا)!حيحةلمةال!صا)صورةهذهالماالحاجةب!دةشحورناويزداد

تتصفالكتبفياوالناكماأذهانفيمعروضةصوراهناكانلاحظنا

واقعفيالمسدينوانجزأوالهبالتفككوتارةوالانحرافبالتشويهتارة

سيئةصورةهطونالمصورمنكثيروفيالحاضرالمصرفيحيا!سم

الحمقيةية.الصورةعنبمدأتتفاوت،ناؤصةاومشوهة،كذلك

المشوهة:الصورةاما

العصورفيالمسالينحياةفيالاسلامفيهاتجسدالتيالصورةتلكف!ثي

أذروإقفيالاسلامعنفالباحثوسلوكأوعلاواعتمادأفكرأالأخيرة

لاخوصووا)ةدرإقضاءالمفهومتشويهأيحدالأس!يرةالعصورهذهفيالمسد!ن

الاسلامية.ا!لفاميممنوغيرهاوللعبادةوالزهد

وخضوعللواقعاصتسلامالمسالينمنكثيرأذهانفيوا!مدرفا!ضاء

وف!3الاسلامان-ينفي.إلهيةإرادةباعتبارهعليهوصبروسكوتله

الخروجأرادالذيفا)صحابي،كذللايكن!الأولالحصرفيالمسالين

لمنجوابأ،الثهقدرأ!ااالئهقدرمنأفرقالالطاعونبلدمنوالفرار

وهو-والمفاسدالمظا!منرقعماال!بل؟الئهقدرمنأتفرلهقال

بل،وتغييرهعليهالصبروعدمبان!رهالمسلأونمرأ-والقدرالةضاء

الفاسدالواقعع!الثورةففكرة.أصحابهومقاتلةعليهالثورةأحيانا

بهوممايةكرلاالئهان)تعافماقولهمثلفين7القرفيواضحةلتغييره

رأىإذا)كقولهتر!%النيأقوالوفي(بأنفسهممايغيرواحتى

T%
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ولو.!بعقابالثهيعممانأوشكيدهعلىيأخذوافمالظا!الناس

والقدهـل!نبالقضاءالاعتةإدلوازممنالفاسدالواةمعلماا!سكوتاكان

لازالةدءثاذ-"الواقعانصع،ذللايفعلمنأولى!!الرسول

الازالةهذهأكاذتسواء،والمفاسدأا،ظاوأنواع،والثرك4الوثنب

ؤ!متهماهذا.ذلاشماالظروفاقتفتاذأبالحربامالسلأيةبالدعوة

المس!فيعالاءمنتبعر3ومنا)صصإبةومن،المسالينمنالأولىالأجيال

الئهالىالدعاةكبارمنوهوالجيلأنيالة،درعىلىالشيخي!ول.وأئمت!3

هذهتيميةابئذةلوقدابالأتدا!ارلىالأقأغالبأوبصيرة!ور"على

.والاصتحسانإتأييداصهرضفيعنهالج!ز

الأسبابتركانهالانحطاطعصهورفيالمتأخرونفهمهفقدادوكلاأما

ال!لريمالنيأحاديثوالااللهكضإبن2القر4لييوحيماكذللايكنوا

فاذا)الكريما)ةرآنفيوردفةد.وس!!ر!مالصىحابةف!3ولاوأفعاله

.الانساناهزم-،ليأالكريمةالايةفيا)"وكلفجاء(الثهعلىفضوكا!عزمت

'j((والالي!غاءالأرضكأوالمحصلجرالأعداءوو-إلبالدفاعالأعركذللا4فب

بالأسبابالأخىذعدمالتوصم!كىكال!ولوالكسباياللهفضلمن

أنزل!الئهان":الصحيحالحديثوفي.الأواعربهذهتعالمااللهأعرلما

رواية:وفي."الئهباذنبرأالدأءالدواءأصابفاذادوأءداءلكك

قاصتإذا":اخرحدرثفيكذللاوورد.فتدأووا"ألااللهياعباد"

الأحاديثهذهوأصءصمال.فليغرسها"و-ي!4ءليلىوفيأحد!علىالقياصة

نجماممروؤال.بالأسبابالأ-خىذوللعهإ!الاذسالازوبمبممهاوؤيهاكثيرد

علموقدار!قنيالل!3وليقولالرزقطلبعنأصدأليةحدلا:إبالخط

لي"هضى.بعض!ثمالنالي!ي!!زقانمااللهوأل!ؤضةولاذهبأططرلاأم!مماءأان
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اعوارينالشائعةفا)فكرةتحصىانمنأ؟*شالموضوععلىوالثوإهد

التي"الأسبابدتشدولايعهللاالثهعلىالمتوكلألازمسانانمنالمسالين

هذهزهـكا)شوYمنوات،نمائج!ثاا!االلوصولوسيلاللهجعل!ثا

ا!بم!ووقد"الاسلامسد--لمةإةممرةاهـتدأن،صطلقأالأسباب

ا،مصوفة.مض!رفيبهض

فالزهدالزهدعنصشوهةقممرةا!ااذفس!ثاأفكرةا!رزهأدتوقد

وصوأ!ي!االدذياروعر-محرةوصواكألي"ثاالآخرةحىورل!والاسلامفي

وللأذاتلالالءبداالاذسالفليممونوألا"وزففهـيلم!عا-ياثارهااليو

،الملذاتمنبالحلالالأخذعدمولا،التملكءدمص!طاهوإ"س.ا)لىنيولبما

التجارةاوالصناعةاوالزراعةطريقعنبالكسبتورالالاشتركولا

الةهـآتفيالاتجاه!مذاالتشدرلىورد!لىبل.عامبوبم"ح!ل1ااو

أخرجالتياللهزيض"حرممنقل):إحريماال!إبؤةيوالحديث

-*(lخالصةا)دنيااطياةفي6مةواللذين!يؤلا)رزقن4إط-ماتواده-

تنسولاالاخرةارا)لىاللةتاك2فيماابصغو):أليضأو!""(4ا)ورياصيوم

ا)!حابةبعضوالسلامإصرلاةاعليهالنيكىوقد.(الدنيسامننصيرك

:م4وو،لالعبادةءلىاوليعكةوالدذ!اليعتزلواانأءشموأكاذوالذين

سذتنعنرغبفنالذساءوأتزوجوأناموأفطهـوأقومأصومولكني

الزرأعةاوالتجارةفيم3ليلمشاطإصحابةامنعددوعرف.منيفايس

ولكنالصصإبةبقيةمناوعلي!أالنبيكازوردموضعليحوزواأندوت

ءبدتعس":وا)سلاما)!ملأةءإ-"وولهاطديثفيأضىجهةمنورد

(1.و)نتكستعس،ا)ورطيفةءمدتعس،الدرهمء!دتعس!،الدي!نار
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شوائبودعوتهالاهـلامبناءعليهاكانالتيالتوحييدعة،دةولثإب

المثسروعالحدفيهتجاوزواغلواا)صالحينتعظيمفيالناسفصل!،كثيرة

تذكرحالهملأدقمجالست!3رطلبالاسلامفيفالصالحون.الاسلأمفي

الناسوا-نمما.ءلماءكانوااذاعال!ثممنوليستفاد،4مضوتقرببالذ

وتفريجالمرضىشفاءعندهمليبتغونأص!حوا-"ىوغلواذلكفيتزيدوا

،يسألو!مالئهمنالايطإبلامامن!3ورطلمبونالرزقوزيادةالكرب

أجازاثحرعاكانولئن.أمواتاأمأحياءأكاذوأكسواء،مباشرةذللث

لدشوعمشفإعالذيفانمؤمنصمنبلالصاطيخمامنالدعاءطلب

ووسصيلةط"واس!افإذهماوصكهمإطلباوانمامن!3إلىء،ءاطلمبهو

أستجبادعوني):قال؟"إبهفيال!انصعطرليقممعنالااللهلي!عى

ؤريبفانيءفيء!اديسألدوإذا):ءلي!!رسولهبأنحاطل91وألم

فيالضرمسمواذا):سبحانهوقالأدعاناذأإداعادعوةأجيب

ذاقبلناكانبمنقحمالىاللهوذلىد(اياهألازدءونصنضلال!!ر

وورد(مريمفيواإص!يحاللهدونكلنأربرإبأورههإخمم3أحهإروواتخذوا

بالئه.فاستعناستعنتواذاال!واسألسأ)تاذا:إصحى!حاالحدرثفي

،والخوارقالكراماتمنا)كثيرا)يهمفذسبو!ذلكعلىالناسزادثم

التصرفإيهماونسبوأ"الخوارقهذهمنمنسوجة؟ثاحيا!مغدتحى"ى

صحجزاتمبدأكانوإثنما.ا)لمساطمنرأزواعءلميهإطوالت!بالكون

منأ!دثخاءفاذصه،الاسلأمفيلي"صترفأالصاءلحينوكراماتالأز*ياء

اطوارقعلىيعولولا،ا،مروفةاللهسسك!حبمريانهـوالذيالاصل

كذلكءلميهابهولولا،ا)!إإحإمهلباالضةوىتثبتوأنماالضقوىلاثبات

و-خطئهاصوابهافيالأقوالزةإسوأنما،دقولفمامض-حأص،حبم!لجعل
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اطوارقليلىهعلىتجرىقدالذيمماالصالحوالوا.والمسنةالكتاب؟درازليق

ضروباكلهذاالىأضف.الذزوبءنولااططأعنمص!رومأالجس

ا)!قيدةبصفاءأخاتالتيواطثوياتالخرافاتوالة،سدةالاعتة،داتمن

الاسلامية.

برحضذظرفيفأص!-تإلم!ويهاكذلذالاسلاميةالعبادةوأصإلا

الأصرىا)طإءإتضروبعنوغفاوااللهطصاء4و-دها!يإظك!ا

ذلكوغيروا)ظا،ينا)ظلموء،ربةأدلهأ!والدعوةالملموفطواغاز"كابلااد

عزإواو!--لىا.3اأجامنبلإ!بادأتاصنالالمىلامنظرفيهـوكا

أغرأض!م)زرة-ة!وسي!زأحيانابمحاوهابرل،اطياةعنوؤصلوهاالعبهادة

الاو!أدبطمخ!وقراءةليإإدءإءفا؟-فوا.ألاسص"،بءنوليديلأ،الدنيوية

صتليدلآالرزقبلمباو،إقتالواا)هـلاحاتخاذمنليدلاالأءدأءلدفع

ويرب"مLالا9ئيموضء"الأءهـينمناكلأنمع.وا)حملالسعي

ذفسهفيء،ء!الاأللهلمحاولي"وكلصإبالأس!المسلملي"-رزليأن"بدكهمااررع

عصورفيهردإضإاالمثصكله"الروحإ*:،دأتأعلىغلبولذاك.قلص"و!أ

.طنحىط،لااو4يرلترمث!وا

المؤلةلجنمن3صد!-عع!-ماءباترإعصيقةكلذهـ-"لم!الصإسثوغر

أو!ث!-م-كأ،إءلمماطلابأو!اطفيذالمثوشاجمم،خىإصةالمتأخرين

ا)ء-ودةوتركوال!ىة!ةا)ممضإبكاالأدلةوبمعل!أروودا!د!ا:أمريئ

ألىإذ!سبةرإادالاجتمدر-ةتحصر-لعنإتة،حسسوا،الم!كلات3لحىلا)يهما

المذأ!بأهـا!ومجافاةأ)مفدليدد1)*ص-حةثثاذ-؟،،إورد،ءاصن4اطاص

هبأللذا!"طصة!إأهذو.!،أإور-*ينصطأو"!عافيطلاكأةإداولأخرىا
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يف-هـفأالتيتلكالمذاهب!ذهوذةصد.الكلاميةوالمذاهبا)ة"!ب"

ين!هـواوا،والسصخةإح"إباجادةعنيخرجواو!الاسلامعنأحهـمحا!ا

لاكاوالفروعئياتالجزفي-لافا!مكاذتو)نما،الدفيأصولمنأصلأ

.الاسلامدائرةعن3يخربم

اأشسرليحةومصاد!إهالاءأر،نجا-!إبوإسدالالاجت!اادوؤوثأدى)قد

الما"المذاهبؤقهاءمنينالمتأ-سبآرأءوالا؟!ةإء،ضةوالس!إةراناأءسمالم!!ة

ء-اإثك!لات-كولءنوال!ءد،بالركودالاسلاميالةقهاتصاف

إكاية1وقواء!!صاا)ورإمةومباد!االاسلأصمةا)ثىهـليحةروحصعيتض،س!ب

.الاصا-"نصوكص!ائيأ،تمحدإمة

التشويه:تإئج

حياح!موفيالمسلأينأذهالأفيألاسلامالص!اانتهىإياالصورةهـذهان

،غرلي-"عةإصرمنعلب!ادصلبما-!4ألاصله"الصو!ةعنتختلف

أدىوقد.الاسالم!مةالاسلامصما!لي"إءصح،زشويهمنأهـ،اط،شوهـأ

وا!"صادهـ(ف!ردأالاسلاصيالمجضمعضءفالىالانخىرافوأذشولي"اهـرز!

زةورالى4ليا)ظنإءةوأ!ساقى"ياألاسىلامصعا!أدى؟،يأوءحسص!ص،

أح!مإطلأقماوالاسلامءنتء-اد!وأليادليثاإورصراأبناءكل!سيمت!ر

.ص!ثحلات!مفلان!!يرظ"ونأ-كى!أاهبصفأتاذوءإ-"خى،حا-4
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.إفكهصاالمحزأةالصورةاما

تؤلفكازتاقيا--انضوردددألاسصلامحبوانبد!أسةزلمت!حمجةكازت!ةلى

.ليورضءنليورضهالامض*ش-ز-"صللامتماس!ح"وحىلىةالرسالةعملىفي

ا)حلاقاتأما!*بإدةيإأطفيأكانتسوأء-ا)هل!الجالبفدرالس"

تولادعتقاديالااووإزب"ود!أس!،الةقمإءزولاه-(1،حاملات)الاجماعية

الن!سير.الجانبوألاصلاقالضصوفأهلأىوتو"ا)وولمةجددوءلماءإلمتكمونا

إنباطصورةألاسلامءنأصطتالفشإتهـزردمنةحةوكل.الاخلاقي

اإتادلواكأثير-تيأص*وإلارتصإطإكليتفضاءوضمهدرلم!"توإتالذي

انب.ابوهذهبين

؟زرلاثيصهـو،أليض!أأيبابوأهذدمنجاذبكلأخاذالمثأقأضف

تحلفةأروأبرينزكةصوص!ل!الفه"فيالألاصومفأحط.حممأصةمجزأ

والثصركاتهـألا-،رهوالى!-ء1!والركاوأإورإددنؤ،لوتكاة،الفكل"منةصصباءلى

ا)كأصور*هـووالجزيةاجوأطرأثوالميروالنةة"رأء!ةاكحركاتوالثذواع!ثابأ

مفرقةوالاو-ص!اديالماتليالجىازبالمتعاقةضوءإت1،5!توءلجرهاوالرلي!

تاص-4لث،صلمةف!هـةكيكوأصأإماحىثار"!نلألمجهثالفة"؟صبفي

اب،نب.ووذأءن

منمبرأةالاسالدمءنصورةالىالحابةش!دإخاتصلمىووهكذأ

وحفظقىابصا"!معوأجؤاؤ"4-وانبلمجيعثاكلإلمةوالتشويها)شوائب

.ومواؤحهـانسب!ا
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مبتدعة:ولاجديدةليستالصور"هذهان

فيلثإملأجملاعرض،مألالىا6رس!الةءرضص!كثيرابمال!!فا)ةرآن

واسيردوأاركعواامنوأالذلىأيم7!ياأ:زمالما؟موله7ياتهصتا!ثن

ر!ماأصرقل)وؤوله(تفلصونإ!لممالحنيروافعلواربمواعبدوا

أمةمنمو)تكنأ:وةوله(ص!ءد!ءخدوجوهـمءواوأقيبالقسط

لمن!راعننينيووفاوإ!رلي!تومرليثولخيرا!االفءويد

إ"-!وانزبالص"خالغطرس!لمش،أرس،خا)ةدأ:وةولهأاللأمورءإقبةودله

3!بأفب"الحديدوأنزإء!بالقسصرالضإسإصقوموالميزاناللأتابمع!+ا

اتبا)خيبورسلينصرهءناللهولينصرنللناسافعومضشدبلى

"35ليلىلىالحى".أءزيزفيؤوالله

رسالةس!"يلفيالمجاهـدينا!صحى،ر"اص!ألاشلالصفؤعمكانماالمث!تو

إلرأدحالتلض-صهذأألىأس!فح.لاشاكل!-وو،ف!ه؟ع!كانوقيلىم6ألا!ما

على،د.لحينءإمرفيهـر*جمما،وهـوم6الاساإ!ر!إبةاأ-دطصمصمالي"الذي

تاوليح!،إ"-الابدءةصلل!ة،وض"إةإدس!حةافيرس!تمالؤر!!قائد

،ليإهـالباءراشمإت-إطاءن4وأص!إليد-لمب"أصأالةإرسىيئد1411آرأد

النااص!!لضكأهـج-جئت!نماا،بمصت!أ!فط:ا)صيرإ!ماIwاببموكان.

ومن،الاسالدمعدلالىالإديانجورومن،اللهعبادةالىالعبادعبادة

نصالانس!،عففريرالاولمارةالف!ةشلمتؤورلى.ل!ت!االى!الدبضيق

-ضوتمصوالابمكاءيإم!ص"إسصجمااالتسررذدلمثفأ-لوليلىالص-وديات-!

زقويض4الشإنصالة"رةمضصونفيوردصل،و-لى؟دلهالانسانعبودية

!شذاوليشمر،ادلءأجتماءيذظاموإقاكل"أ؟إذرهالاجماء!ةالاذفأ!ةا

الفةرةوتشهر"ألا-حماعيوإمس!صإ!صيواألاننرحأررتصافيألاهـلامأح!م
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ابإنبالثالخة

الأهدافأصن

والاخلاقيالنفسي

ذأتا!قرلي"قىالمادية

يرهل

لاطارأ

فاوودأ

إض"قا

نذمم!!لاا

غير!

لىورليأ

كإذ

وأىفصلىى

اإحادض!.صن

أقي)ومماهـمالرا!تضعدفياءأطإ"بينا،-بادلةاإرساذكقرأتولو

الاسلاملرسالةاشاهـلا3ةعaواا)*ميقالوءيذدلمثإوجدت!ولاكم

الايمان!كأ4بر"إذةعقليةؤئياء"3إيراازهـصمةباألالصلاموكان،ا؟4أهـلىو

اإحاصلإتاوال!"إدأتمجالفيسواءإممليةالاح!صهوتطبيسقآوفههأ

زتنحهـه-ففيأدلهأمامبالمسؤو)-ةئفسهـياوثم!ورا(الا-غاءيالدشممهـدح)

اله،؟ثةا؟وأنبهذه؟!ذت.ليكلجمرهمامبأنفس!3زحا"حت،االأح!متلا

م!؟!ا11وأن.ز"ةلمثولاتنفصللاةوصلىتؤإفوالنة-يإحمليواالعقيئ

أتصهوثاوأحخىلانى)وأؤقه)و(!م)الىب!لىفماوانقسااصع!

الاسلاممة.إورقله"وامم!-4ا!تفقيزئةألىأدتذكائجأحدكان

واإعما!ة4قا-الكلألالعلامءكاءحرقيء--ممنا)ء"نرصجمماالذيممافالادفط

و!لىةفيوا!ذثحردء-"والأ-لاؤ-"إ"!اديةواألا؟إذصةوبموانص"،والنفس!4

وردتصوبل"ألاس!لامءنغرليبأولااحددلىهـدفأإ"يمم!ةم!زعركص*

.أصي!!إسهلإصي

42الأأوكصأ!مصلإمالألأمنطالاوا)!ردرءلاءالمعضىأهـفأدركؤد

عإ!يسيرمنألاصثلأمءدإءمنءصرصفيبمن.الم!هه!!ينابء!ررءت

إ-بففماانيالضفىكأنض.إءة-4تأوفيإءلاصحذهرخليه"فياننمجأهـت

كتابهلي"أل!حربرلوا)ولقي!لىةألا؟إنبمإنب4ؤضصورفأطور"ىهـذأأتاؤص!

أتأ-وا"وورحاليإللهالصىلمة-إنبوخص،فقميةأح!ص،ونهنه،حص!4
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وأال!لمب

إلىإ!فيه

حص"1علمه

وألفالممفىهذاأدركمنأص-نومن.-خا!")11بتإيةا)ت"س

الدهويال!وأبشاهالماقبالرسليمءحدفيأحصلىالصظيميمماا!تلى

.أإخةالبااللهصبم"أ4كض،رفيألته

ضحةالمو،إطإروو!فيا)لم!املى!ةالصىوهذهزةديمضرورةع!!اناحأننا

النظرةوتتضمنيرر-ءهـءإجمهاالتيع!يدتهمن،ممهاالاسلأملجوانب

العقيدد4رياض!يا)تنوالعهادة،ا)يم!ليلمىعوإقياالو-ود1،قإ*إ!4إ

نظاء4اواحياةافيالس!لموكووأعدومن،لالصءتثررار!اإ،سش"روالمحرك

والحياةللدسرةالمنضماالتشويعاوادتحتتظيمقواعدومن،الاخلدقي

ع!7ا)ث،صإ"الصرورة3هذان.الدولةأوالىياسيةولا!ياة21لاورتصادية

ألنظمرالمذاهبمنغيرهمنوتميزه،صشمش،،تعريةبالاسلأمرورهـثا)قي

.جزئىإتفيمعهالتت!تولو

دىاس!"،الشاملةالعامةوالنظرة،الجاص*"إ!هورةاهذدعنيشننلاو

"والاخلاقالعقيدةعنمعزولاوصلىهالةة"اسةلىرS،منفصلةأءإلاجز

تريلى6المنفصلةالدراسة!ذهلان،العقيدةلتعايمال!لإمءلممودرإلم!4

فالنظام.بين!ثاالمتقاررلالض(ثيرولا،الاؤسامبينالارتباطجوانب

من!اصآخذ،تدر.ءظمءلى،إحتاباهذاءلىرحونانيمضحلازرا5(1)

وسا!لباكأاذا--،نأ"صونيثططهومنها،الص-يحةوغيرلافمميةةالاحاديثءنرة

ا)فاي!."رز.)ة!""يئالثرعفيوردماجةحم!صن)ءستالنةست!ذربفيواصا)ءب

أص-"امندر-ت"ربينثهأ-ادفضرج-يرااللهجزاها"راقياةظUاطأ--نوة"

!تاببالجلأوءوا)قاصي!االدبئولجالالجرزيلانامتكا--دةاتصشة-سوللاحياء

.ص؟-ذصنعا""11يذة*"انءلىا)ف!زدة-إ-ءل
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الاسلامفيالاقتصادي

اليه،يرتكزأخلاتمما

.والاجزاءألاقسام

التسمية:

لامف

؟ان

ساسأ

للحةمدة

وأساط!!،4عضيذمثقاعتقادي

بةيةوهكذأ،اقتصاديهذحائج

ال!املة؟العامةالنضأرةهـرزهعلىذطلة"الذيمماألاسمماهذاوب!د

صغابلفيالاسالدم)ممصم!ناها،إلىلالةاودقةالا--صارأ!دذ!إووهي

الا%غاعية.المذاهبأوالادياقمنوءلجرها-وعيةوالثواليهوديةالضصرأنمة

عهوأنأالاسلاماسور+ص!ليء!ذاناإوضوعهذافييؤلفلمنو؟ح!ق

.مةصودههـوهذاكانأذاإححاد"

أثا!والاصرلاسقيبهألاسمبمرزأمادةالجامحاتفيوضع!الوول!تخا

بر-بهـلأزشملالاسلأص!ةالدر)ساتاتذإك.ألالص"خر)ببعض

والشوحيد)ا)-فصيليةألاح!موفيهأالةء")عليهأإ"حارفإلاصطلا-

وكل(والادأبلاقالاص)والاسلأميةاإحقائداويشمل(قائدالكلاو

ضعه،وفلوعام)ةفأوهـ؟أألاسلام)ءونوانفتردخلمنهاوأحد

ذ)كإكانأالاسا،م)حميناهال!لىراسةمادةالموادهذهجانباىأ

به.ا،قصودعنوزساؤلاسضخرابهوخ!م!

ول!ن(4الاسلامباطضارة)دة111هذهدسهكمااقبعض!3ليقترح

!!التاريخب"اله!ورخلألالاسلامفيهقيسدماعلىيدلالتعبيرهذا

الاسلاكليةلةوالدوالاقتصاديةوالحياةالعديةكالحركةالحياةواقعفيأش!ل

صورةمنلي-ء!دأويقتربقدرطببةيتارفييع!ءسرمضصو!افيفلىخل
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عرضمقصودناانحينفي.المجردةالنظرية4ومهادثأإحاليةإلاسالام

أوحى؟أوإممهمةواا)كتابمنالاصليةمصادرهفيورد؟الاسلام

التاريخي.تطبقهعنالنظرب!حرف!ين!ارسولهوبلغهبهأدله

التعهيرهذاإنونرى(الاسلاميةاخظماأتسمىأتآخروتويقترح

الأسرةكةظامأذظمةمنالاسلامفيمالمحماالدلالةصت"دف!ثمالجعليص!يغة

ونظامالزواجكنظامتفص-إكاأووالمال!الاؤشصاداخامذو"الدولةوذظاء

التثحرليميإنبأبليفيدوصوص!ع-اأ-مم!!ةوذظامءLالقفروزظاماثإإ"ش

ولاا)ءجمادةلحاولاأولور-دذالمحأحيةمذليلىلولاسلأمالالمنالاجتماءجمما

.الاخلأتلمحما

ذظام()كالةلأناالاسلامذظامأالمادةهذهعلىدطاقااننرى5

أجزاءهبهيضظمزظامااوطررقةمذهبأودفيلكلاندفيدبىألافرأد

فنظام،متباينةأنظمةإحا!افةي.والعمليةالنظريةوصصإدئهوأقسامه

للأسيحه"وذف-إم،للديموقراطيةونظام"لل!سيوعيةونظام"لاجمههـذية

والتثصرب!-إدةوالصوالاخلاثدلىال!قس،انتظامذظامكلأ4:-.هكذا5 لسعر-و

ب!ضالاكاتفيمادورإبلوهـي،ذفسهألاسلاملي"يربط!ثاوا-دع!المثفي

المذأهبالمادضافادقما12)بم+أفيبإضافةتركبكالاتمنألاو!وبية

ا)تظطمأوةالمتميزالطررقةعلىإدالا(3شاا!إء1،4)ودإفظد!ىدرأو

خاصقىناحيةجماأوأاءبوجهمذهبأودفيبهيسهقلالذي

.اله"زضاف!
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الجام!ية:الدراساتفيالمادةهذءادخال

الشريعةممية(ليومئذا)مم!وريةاجاص*"11دصمضقحام!4فيأنثثتحيما

491!!ة o"اقترحتالمناهجخطةوضورتالتيالا-!ةأءضاءأ-دوكتت

البدأيةص!ذا)طالبلتعطيالاولىكةالس!صخهجفيالمادةهذهإدخال

إحلالجزئيةالضةص!بلاتفيخلليلىأنقبلالإس!لامالشاص-!زالصورة

.الالسلام-وأنبمنحانبأمتثاوا-لىةصتستوعبالتياإوأدمنمادة

وورز3أدرساحيناذلدمفرزوأخذتوأقرتهاالاقترهذأخةاللصوقبات

فبلاا.المادة

الازهو:في

خط!اوضعتا)تنا!\زهرزطويرلجانفيت3اشضكر6191ست"وفي

جميعفيالمادةهذهكذالمثوأدخاتال!جماتلختلفلىةالجدليالمناهج

.الكليات

الاسلاميةالجامعةمناهجطتخطهفيأشتركانكذللانيأتيحتم

درمانامجام!4فيثمالمحرصلمةبملأ"الشويسعةكل!يةفيثمالمنورةبالمدينة

.الجامعاتهذهفيالجديدةالمادةهـتهإدخالوتمالسودانفيالاسلدم!ي!ة

-"واللفوالفلسفةالفإردخأقسامولا!سيماالاداب!طياتانوأرى

ليأت-ديرةعامةوالالم!لاميةالعربيةالبلأدكأاطقوقو!طيةالىربية

ف!امرموقفألاسلامادىءمىف!ثمعلىلأن،تدرليسرثاموادفيزلىخل!ثا

ألصإسإكا،كاالحربيالأدبوتطورألاسلاميةوالفاسفةإلاسلأءيا!ارليحا

ا)*!شك!صإتدينفىأر!ررإلىاوان،كيقأفهمأالى!لرولاءيإلمشربحأ3لة
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!-صيرأممسلأينأكاذوال!واء،ا)ةإزوز-"واطقوقيةسفب"الفلوالتاريخية

علىالتخصر!ثس"3دراسصلتكون"المادةهذهليدرسواانينبغي"صساصين

.الاسيلمصحابوالف!3منعجقأساس

ألاسلأءيالمؤتمرفي-!اليمدعوت-"نهاالة!شرد!رزهاستصإدتوقد

الآداب!يىةفادخلتالرياضجامعة6491سص"المكرمةمكةفيالمنعقد

الشكرعليهاا)رو-إ"ونؤإلىسمحوقصء!ابم!افي(4الالسلامبالضةإفة)مادة

ير.قدلضاو

:(الاسالدمنظام)موضوعؤهمفياكجاسازالة

وبحثماف!ثم!ثاش،بؤقدالتعليملمناهجبالنسبةجدليدةالمادةهذدكازتلما

موةإءوءياأصلءنبهاالانحرإفاالىأدىالذي!وضوالصالالتباسليعض

ب!ض!3،اليمنظرف!رر.ءهـضكاأسوبواطارهاتحديد!أإلىقةاوعن

ؤإووتمواوتعليل!ثاالاسلامبةالا-كامحكةبهإنبهارقيصدصإدةا!اعلى

دربهايقصدانهعلى،البعآخرود!ونظروالتعليلاتاطيمبالسة"ماصأ

وغرق،متنوعةمس!إئلفينظهـالاسلأموجهةءنوالدفاعالمثبم،ت

منءيرهمنظراواطاص"ذظرهموجهةركرضوفلسفاتش!هـوحفيغيرهم

جوانبحولاوالاسلامرووضوعحولفحامواالمسدينوغيرالمس!فيءلماء

.النظراتتلكخلالمنمنهمعيه"

الموضوهذاتبعد(الاسلامنظام)مص،لجسةفيممهااطرقاهذهإن

الباحثمحاولةجمماهيالسليمةةوالطرية.جادتهكماوتخرجههدؤ"نهما

يفلسفهانلاالاصليةمصادرهمننفسهالاالهددميعوضانالطإقةجهد
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نظراتاسمخراجوفيالهرض!صذافيبدلانعم.زظره4وجههن

دأئمأثالباصليظلانالم!ممنلكنوشخصيبمعدمنومواقفهالاسلام

الدائبعليكوتبأنوذلكالخاصةآرأءهيدخلانمنحذرعلى

،ستعنهاانبه!سنليلبأسولا.!انفسهالاصإيةالهص!وصالىالمودة

!تالحذريجبولذاك.الض!ىوصإتلكالمسالينمنالاولالصدربفهم

،ليحيدةلثىخصى!ةإقسإماوإطلاقهاالناساعتادالتيإحامةاالاح!مإطلأق

وإبرازهاموصودةأبمزاءتر!يبفيدلمتلخصبعملبا)قياموالالتزام

ماقدرعلىوذإكأطقبقيةالص؟.رةسم!لينةهـيتعطيفييثوتنسيق!ثا

خصي.العثالشدخلعنوالبدالضجردمنالبا-ثيممص-طصع

:محدلؤنمؤلفون

الموضوهذاعانجواالذفيالمولفينمنرلمعددالتنويهمنإخاليدولا

الذي)دوضوبمة"لساليطيةتخطبفكرةمنأكثرهممفطلقليكننموان

واوذوا-""أجزاذ"برولحفيالاسلأمءرضحىإولوأوإحنهمعرضناد

أ؟ثرها.

ءزامنالرصعصدللأستاذ(الخالدةالرلمصالة)؟شابالمؤلفات!ذهمن

الدكاروح!ولمثلمصيا!دالد!شو!للاستاذأالاسلأم)وحتاب

ااماإيوالنظامالالملام)وطباردالةماحعبدعفيفللاسض،ذ(الاسلامي
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المدكضورأاليهالانسانهةوحاجةالاسلام)و)9(عليعدلمولاناألىالجدلي

فيوإ-ق.االغزاصلىللشيخأدينناهذا)وموسىيوسفعد

ترتيبفياضطراببحض!ثاوفي،ناقصةهامةأقسامأالكتبهذهبعض

،لي-!ضبعضهاالاومم!،ملربطإغفالبعض!ثاوفي،والاجزاءالاقسام

؟رزلك.الخاصةكلزاياهمن!ثاولكل

:كاؤ!ضصورهالاسال!منظامأوالاسلام

فيالاسلامنظامأوالاسلامعرضنافيعليع!ثاسنسيرا)تنالخطةاص،

وا)ممصنةالكلرآنالاساسيةالاسلأممصاد!مننستوحيهاوالتيهذأكتابنا

علىرمث-ملالنبويةا)سيرةفيالدعوةتاريخفيالالسلامت!ملترتيبومن

التالية:الأقسامعرض!

نإو!يلدإمشاملازصو!دأوالو-سودأقالعامةالاسصلام-زظرةا

آنا)قيردعاا)تيالكبرىاطقائقتتضمنوهـي،أألاس!لاميةةالعةبا/شئت

مملكاتوكذلاث.شهتىليطرائقص!هـرةملحةدعوة!االايمانالى

ألىساىاصوبمكأالدعوة!تالأولىالفترةفيولال!يجماالدائبظ!توالرسول

بها.وألايمانالمقيدة3

الو-جماكلرفوعفي"د،دياورةأراءءنةصفيةذث،تا)حت،بi!ذالة،رىءيجد(')

!ىددا!دغلاآميرزاانت!-ة!ا)قي"ةر،ةوهيديلأالا!الةرقةمنمز)ة،اندلك

ءوتبه-دالة،د؟نهة"ي!!اتانفها)إتينإةرقتيناا-دىي،05نبيأرا-سومصاح

قدكالفوانأكض،باارلقيالمو-كطتفيرهني-اصبوجه)ظهررءجا13.مؤس

.ةيهاظاهرةصء،رضةالمسد!نرر3بمرأييهارضألاحاول
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وال!صكةالكريمالةهـآنفيذلديتجلى؟الاسلأمنض،أفيالعةيدةإن

عليهز"خىالذيالألصإسؤيرالهظامهذاأجزاءبجميعتتصلالنبوية

لعقله4الفكريالاساس-تكونالتيوهـجمما،لاقماالاشنظإمهأونظرته

الى.نظرتهتندخقكذللث-!ومنم،ل!لمو؟"التفسيوالاساس،المس!لمم

نظإمهما.يبنىفامسفهكاأسصإسولمحأ،السإإسيةواط-إةإديةصالاقتإط"إة

الحياذ!كبيرتأثيرلهالالسلأمهـيةالعةيدةمضمونإنالأعروخلأصة

سورجميعتتضالا!اويلاحظ.عيةألاقيأمالةرديةسواءالاسلامية

والتشريعية.الاخلاقيةالاسلامأح!م*ضيعتتخلكوأكا،استضتإءبلأالةرآن

فيأ،وجودةألا%-حماعيالحقو!ماإ)--ظيمؤوأءلىتعزلأنتس!تطيمشلا

يمكنكانهذعم.!اويحبطلي!خالم!االذيالايمانيالعنصرهذاعنالقرآن

امتسركاب!ا!عطاتقدتكونل!كك،الحقوقيةا)ورواعدووذهتحبمهـدأن

أصححووأعصابهالييت"لزحروقط!تو--ودفروحهوافقدتهحركتهعن

،زبرعص!فرالةآلةلاوالدث!هـريعللش!لميلأصهلم!اعنمفصولةقطعة

يعمل.كبير

،الالسلامزظاممنف!ع!ثاصيمفيال!قسدةلسخضعالنضأهـةهذهأساص!على

وتحددبالحهإةأ-فىأثهباقيرزلىال!نيوهـي،بنائهفيالاساسيةاللبنةوهي

آتإةرادء!إتناإممبرىاالحةإئقا)عه"دةوتضخكحمن.وصحالمهااتجاهاتها

الوبمود،زصورو!ديالي!ثاوأرشددالازسانوجهالتيأوبهاالايمانألى

إحوق؟وأاللهؤ؟فيا)!لىووالاذم!إتاكوناووحىودالخالقاللهوجود

!رابئاء-لجرالمصأوأخرىحياةمنوراءهاوماصاةالحىوكذللاا،والانسان

.الكبرىأ-رخفائقهذدمعرفةلحىريقثديالتيوالنبوة
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:ةلعبادا-3

!تالاسلأمشمرعماعلىالاسلامنظاممنالثانيالةسمويشتهل

ا)قلبية،والم!اعرأطم!يةالأعالحهشإلىونقلهاعقيدتهلاذكاءطرائق

هيوتلك،فومسؤولهو؟صيرد،الخالقاللهمنبموقمهالازمم!إنلاشعار

بأنواع!ثاءدالعبادات

الاضق:-3

فيالسدكقواعدع!في!تملالاسلامذظإمكنالثا)ثالقسمأما

بيف"ؤ*أ"الاجتماعىالحياةوفي،ونة!سهالانسانبينفيهاالفرديةالحياة

علىاةهسماهذايشتملكا.بهعلاقت!ثمنوعيةاختلافعلى"ا)خاسوبين

وبوغه"لضحق!4"الانسمانعىليم!هدفأالاسلام-سل!ياالتيالمثاليةالنفسية

نحتلفمنالاسلأموموقف،النفسلت!ثذيبيفضل!ثاالتيالطراوقوعلى

الانسانيءالذمشاطأنواءح

الا-،عيةالنظاماوالدشريع-،

،بر-!الايماناىادعاعتكيدةعلىيقتصر!لامالاسىاصأالمعوممن

علىحىضالا-تلاقوللمهـلمإكوقواءلمى،باقاصمهاأمرللهجماداتوشعائر

دم!كاملااجماءيأبةإء؟4هذألحاوبر!ىذلاثقيإوزبل،التزاء!ا

وأحيانأالعامةواتجاهاتها)كبرئو-خطلموطهإ*إماوهيكلهأسسهللناس

و-شئياته.تفصيلاتهيعض

وظية"وكأديدلالؤل!رةتهـشويععلىالاجماءيإغظاماهـذاوي!تمل
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يحددمايخااقتصادينظامعلىويشتملليب!ضلي!خ!3وعلأقاتافرادها

منببعض!ثمبعض!3الناسوعلأقات،إلانعاشوطهـةطالكم!بطر"ت

الملكيةمف!*مويحدد،3فيمابيضوالتضامنا)!فلوأسس،الماليةالوج!ة

.والتصرفالمالشؤونفيوالجاعةالفردببنماوي!صل،ويودهـ!ويبين

للحمعامةمصإدىءويتضمنولةdلذظإمأوسياسينظاملمحاوي!تمل

والرعية،الراعياوا)مثمحبوأفرادإمالحىليينالعلأقةويردد،والممص-إسة

مس!دين،غيراومسالينمن،الاسلاص-!ةالدولةفيخينالمواط4توحةو

اليها،المضتم!2!الافرارومن،الأ-رىالدولصتألاس!مب"الدولةوموقف

هذهتضةيذلظدطيعقوباتنظامعلىوتثتمل،واطربلممالس!وقوأعد

جميعا.والتثسريعيةإلاخلاقيةالأنضأ!ة

والجاعاتألافرادوطوروقوالدولةل!هـرة3)إشاملايعالتثحرلهذاأت

كانلذلك،الأخىرىالت!ربحأنظمةسصادرمنبهارتميزوصخص!،زصووإءلى

إ!إمة،اومبادد"اعدهليقوليفحروالشوخصارص"أيادمزأ!إلى!أصبالوصت

.الاسصلامنظاممنا)ورطسمورذافيزقيهـلجهليت-صيماوهذأ

***

المجتمعونظاموالاخلاقوا)ورمادةور-دةLJا:ممهاألا!هـمه،مهذهوبعرضر

انهعلى!هالاسلامعرضناقدنكونأوالدولةوألاقض!صإدالأسرةا

سصإئرمنليوضوحلة-!ولميز،ال!،م!يكلهوعرفص!،لاحياةكاملذظام

يض!مورأنجذسهأودينهكانأيآالاذمم!إمفأصممن"ألا%رىالأذظمة

للبقاءصلإحب-ثامدكماويعرف"تكونكيفأسداسص"لمحأا)ء،!ةاطضإرة
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مز)داهافيحرفهاءلجروليينلي-ول!اويوا!ن"ارألاسهمرو

مضثا.قفهصودليحد!،ءيرفأ

ابصث:فيخناطرية

بالذمم!"4اح!صاصة

الطرية"!يال!-إبا!تمباحىثءرخم!فيسصإح-3!،ا)قياطهـليقةأان

!ضين،صلالألاسلأص-"ل!رألمىإتئارستيزرو-محرة"شخصيأا)؟!أنت!؟تا!قي

الحدلي*"وإقديمةا؟حهكاوفيالاسصإلم!!ةوصصمادهـحر!صلمية'اأ-*كاءرأئيطويلأ

ولامؤلف44طرليالتزم!ولذلكومذاهبم!المؤاففيطراذة!اخىءلإفع!

بعدلنف!يأخترتليل-لىلي!اأمقديماأكانسواء-بكلحش"را-ثخ!ج

إبمة:إحاأألاسسعإثزءصءدطررئ"التجربة

ءطخصوء!ر

ؤمحتت

لي4،ا.!-أصأ

تتصلإتناألاياتجمبحليد-!حوذالمثوالس!ور"آش!ر411ذحر!ى!:

،اللوضوعكذ)3ف!أردةإواألاحادليثإكفشوألاوفوءإتمن

يرتصمهالآياتةععفيأى،ءرالأقلعل!!ا)مم!ش"أ)ص!حصاصايخأأزقي-ءع!

.إثإذةاليلا!وإتأاند؟لماالأوارإصلىوا

وألاسد!ناس!!ألاسلامفم-منجأألاولالسافليآ!أءكرشإدسالأ!ة.رزما

بملمازوأتمراضورال!ص!نحضلمف!أالا!مهلأءلماءمنليرودهمبماء!م!أيلى!

ذظرليوبمع"ا)-ور-ددوتاللس!ينليين-لافطفبهفيماالةور!ب"إ!ذا!ربإ

أليوأبليق!هـءةبص"-لىعهدمنأول!شا؟تتود.ليءور-"احىدوص،-ثرب

!ا)كروضة!شدلابئلىابهتمليدأية؟-إبص!لفطاطبإتأتضإكفعى4ال!ت

ألاوط،روذ"إ!-يررلالىإمصلأماوس--لالم!تدي-انح!دألي-3تحفصأسديةا

المذأهيهكتجاالىبالاضس،ؤ-زىية4أنجصويملالىاإهـقص؟!م6أعاوللثوعني
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ا)لىىاسةا!امالمالي5اصلحنفيئالمذهبينفي!األاشتغالفيلم!ب!!اليالفقهية

العم.وطلمب

الأف!رخخراجوالصشتا!اوجصحالجزئيةالأ-كام3نبىالربرط:ثالثأ

التيقسماتوالشاخصنيفاتاالتزامدونتذ"ظم!ثاإتناال!يةثالقواعدالعامة

ا)ةقه.أوال!قيدةمباحثفيسواءإقداءىاالمؤلفونأءور!دهـ!

واالاح!موحكةألاراءتمليليكونانقيالج!ثدليرزل:!أ!الي

وقرائن!17،اشا!اكامن،زفسصكاالأصايةإتمىوصامن4صمم!"خرحىفلمصورح!صا

زحايلاتإقحاموهـن"والشله-لالتأوبلفيالتعسفعنإمعدوا

ديمة9أكازشاسواء،ا)ص!دةإخأوليلإتواا)لم!اذةالآراءوءن،-إرجية

حديثة.أم

زرركالسبصحاغةالأف!رصحاغة:خاصسا

فيوأساو!مإشفكير-افيطردقضعمحيثمن

.!هـليفاو)ذمقاعمادونألاسلأص!ةالمةإهيم

***

حرالمههذأفياصب!نالخاصح

لمحااطفاظصءع،ا)ءورص-ير

أ!ألم!*ظالاو،حتصضأأ-"ليمثصووالصورمح!4لي**كأليىليثحربمءكلررأؤمذبعدو

باجشع3دشحهأووو!،أدله!صمن!والذقي،الاسلأمهذأؤعمهـدة"كات

ذص!إنالى6ليءورلىم-الله!كل!ورحمن،أرض!و!ي-ا)طصءجة)ف!ثمليءذلالذيمما

!رزراصاسكنيو.لصلاليقاخطأوليص!مح!حأصدليدرومكا!وليحلمثففيه

ألدأربمو،ناؤء،أبردليلىشليضاإصاباور-أخمأةدصتإ-ؤ؟ونأإنأرجو

أ!أوأربمو،الم!م!كأ؟!اءإ"اصأت-اإك!اوفي*لمهء،!4لي!دمنيان4س!!إإ
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عاهـ4الانسانبنيمنعبادهوخدمةألنهارفإءالابهقصدتأكون

فيالاسلامهوو!ذ)ك،وحد!لالسالسنلاعامةللناكماألفتهةقد

وحسن!ادةوالس!الحتلجر!ط!3لهمويرجوجميعاالناطا!يخاطبدعوتهأصل

والمصير.العاقبة

والتعاون،الشرومحاربةالخيرلضصرةووةة"!ا،الخطىالئهسدد

وحى--لىهاكأققإتنا،دئهالعبوديةص!بدعلىالبشرجمععلى

طردقهاعنوتت!قق،جنسص"بنيعلىلاإحوناعلىالسلطانللانسصإن

.ا)حاص"الانس!إذ""الاخوةءحدها
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ثةولهلق!سصاا
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لدجوهـمة!ومعنتفبيشقانسانية5حىضارو؟!اجتماعيزفإمص

وراءوبمابالكونوعلأقتهالوجودفيصوقعهيرددنU`iLوتصور

فالعقيدة.المجالهذافيالانسانبهيؤمناعتقادمنوتنطلمقالكون

علب4تةومالذيالأساس!ج!ف!كريةفلسةةأم4دينبأكاذتسواء

رمومبلالفلسفةتلكأوالعقيدةبتلكرلىينوتالذينأولئكحضارة

تأمثلأالمسيرفن.اطضارةتلكفيالاجتماءيةالانظمةجميععليه

اختيرللهعبداالحا!دمتبراذعقيدتهعنالاسرمفيالحمنظامتفصل

معبالتشاورالاسلامأح!مفيم-!تطبقلسياسةالاسلاميةالجاعةليسوس

صلمنبينهماوهـ!الثمبوألاإمالحىاىاالنظرةفهذه،الم!فيجماعة

متمسإووتالدمشرأنليحتبرالذيإ!يالأس!الاسلأصيالتصورءنمنبثقة

أسرةولافردامتثمفيصأالأرضهذهفيآدمبنياستخلفالثهوأن

يخطىءانسانأإلاليسالجاعةأميروأنالاستخلافبهذاطبقةولا

حدد؟ال!حددهاالهدايةمعا!وأن!يهمالبشر،وكذلدويصيب

رابمزطجمبةثاو-سنح!!اءالاستملىوأنقوأنيف!او"طبيعةسننهللكون

أساسأأالشورىكاذتولذالمثبرأيهليست!دفردرأيالمالا!ط!االجاعةالما

يأالىنظرتلووكذالمث.النظام!زرافيهـةباىااحااص!ؤولر"وكاشت

بفلسصفةمتصلا"لوجدتالديم!راطجماالشظامفالاحىغاءبربأزتفأإم!تجزء

النظاأمنجزءأيالمانظرتلووكذلك،ومرإهس!ه!د!تصهالنضاإمهذا
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الشيوعيةفلسفةمع-بممأمنس!لألفض"الثيوعيالمجتمعفيألاجتماءي

.احياةواألانسص،نالماذظركلاعنوصنإقأالمادية

ويحدد،ا)حياةفيموقفأ)ورةمم!"ر"خذأنالانسعال!بدلاكانولذلك

لوجودد!مورأوفلسفةومنعقيدةمن،زظامألمجشمعهويقيمسلموكه

،الاسلامنظامأس،كاهيالتيالصقيدة!يفا.اسوكهأساسأتكودا

وما؟لاكاسقدمهالذيالتمىورأوالوجودالىإ*،مةانظرتههيوكل،

ب؟ناالشصورذلككلكالأهووما9ا)*قاذلىبينالعقيدةهذهموقعهو

لوجود؟إحامةاالمفاهيمأوالأخرىالتمهـوراتسائر

لاساللابلةاةلعقيدا

ماثلالكريمالقرانفيموجودةوصمالم!ثالاميةالالىالمقهلىةأسسات

الاسصلإمنظرةعلىويحقفليحرف!اإنالبا-ثأرادفاذا.وآياتهسورهفي

"ونظرأتكلفاهيممنذاكءنرءةهـعوكل!لهوتصورهالوجوداقالعاصة

كاملعرضهصةيها،المبينا)ح"إبآياتفيذاكيتحرىأنإلاءلميهفا

صقترنأ،واضحىءرض،!اوعرض،ا)يهاأناةرادعاالتيالعامةالنظرةلهذه

.المؤدلىةوالثوأ!دأ،قنعة.بالادلة

الانسانالىموجهالخطاب

سو!ةأولمنذ،البدايةمنذ-موجهأالقرآنخطابكالفإةلى

ا!ااولاقهب-لمةالىلاعامليوجى"الاؤسانا!اا-العلقسورةووري.نزإت

اللهصكاتالنيقببلمةالاصوجهصإصذلىاءالقرآنفيوليس"7!وم
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فيهنجدوانماالعربقومهالىولا،عايه

.الانسانكاالكلاميم

الناسالىصوجهأاططاب

القرآتطريقة

ا!نيالأخرىوالحياةلالئةالايمانارصاالازمصانالكريما)قرآندعاوود

حينالكريما)ةهـآشاولكن.اءا؟شوالسحساب؟أ،م!صؤوليةزحائجفي!ا

يعيشالذيإكونامنلي"أذط،قالا؟إخاهذااىاودعادالازسان-اطب

(ذسصرونأفلاأنفسموفيل!وقض-قاررآياالارضوفي)نفسهومنف"

ولذلكأإحقاأنه!ميتبين-كأأنفسهموفيالآفاقفيآياتضاسنركم)

ومشا!لىهالحونءقوالكلامذ"ممه"الانسانعنال!لامالقرآنفيصكرر

منإخابدلاكانولذالمث.ورأءهماص،الىلوصولطريقأخمحماعلى

والاذسانداالكو!صوص!رؤ"من)!ابدولا،ذفىممص"إطرليقاهذأفيالسير

!-ذافياليهاورو-"!اليوحيا)قيوالةظرة،ال!ريمآناالقرعرف!في

إردخلوأتالاسلا!""ال!قليةزحوفيفيهـإمةنكتائجمن!!لماألمجال

بالذاتصقصودةزحنو!،المقهلىةإطارفيالكلأمءلماءاصطلاحفي

!ذللث.
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)الطب!يعة(الن

القرآتفيالطبيه"ومشاهدال!ونآفاقعنال!كلامتكررإقد

تتصلآياتعلىم!تملالقرآنسورهـوأكثرالنظيلفتتكراراالكريم

إحولأاهذاعنتصحدثا)تنالآياتهذهاسض"راضومنالموضوءبهذا

الشإلية:الأصو!ذ!سةخهجانيم!كننا

علىيقتصرلافهوشاملعاماةهـآتافيإ!روضاالكونان-1

لبابعيشبلادعلىولاالأنهارت!رفلاالتيالصحراويةالصلادوصىف

الشمسوالاوالكواكبالضجومالىيتجاوزهـ-اثم!ي!ثاالأرضيشمل

سيخلق.وماخلقومايبصرهلاوماالانسانمايبصرهويشملوالقمر

ابتدأءليخاوينطلق،ال!ونأرجاءفيبناورطوفليءدنايأخذفالقرآن

ظهرهافوقنعيشا)تنالأرضمن،فيهذميشالذيالكونهـذامن

يمطلوهـا،وجناتأ!ارمنيتخلا!اوما،وبحارجبالمنعلي!اوص!

.ونبإتزرعمنفيهاويندتأصطارمنعلي!ثا

شيء؟!منفي!ثاوأنهـبعتنارواسيفي!ثاوأ)قيت!مددناهـ!والارض)

الحرهـ("(برازقينلهلممهتمومنصحايشفي!ثالموبمملناصوزون

ا)مهكاءمنوأنزلسبلاويهالمولسلدم!ثدأالأرضرلححىولالذي)
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ذليكفيإنأذمامموارعوا،كواشتىنباتمنأزواجأبهؤأخرجناماء

.(طه"(انهماالأوليا،يات

ما!ويريناوبرر!!برهاالأرضهذهفيا)كريمالةرانبنايطوف

ومنافع.آفاقمنبحرها

منهوتس!تخرجو)أصريألحأمنهلتأ!طواالبحرس!خرالذيمماوهو)

ولعلمفضلمهمنولتبتفراشيهمواخرالفلدوترىاتلدمسوخ!حلية

."الفحل"أتش!كرون

منفوق!ثايجريوص!أؤلاكمنالأرضفوقماالىبص!يصحدثم

هـالافلاك!ذهصلمةذاتحوادث

تجري،والشمسمظالون!فاذاالئهارمنهذسلخاطيللهموآيةأ

كالعرجونعادحتىمنازلقدرناهواثمىرإمليماا)حزيزيرتةلىذلكلهالمستقر

فيوكلالن!ثا!س!إبقالليلولاالقمرتدركأنلهاينبصجمماالمثروسلاالقديم

.(يس"(يسبحونفلك

مم!خراتوالنجوم.والقمروالشمسوالنهارايلالم؟سخر)

.(ال!حل)(يحقدناقوملآياتذلكفيإنليأعره

كها:المشاهدلهذهجامعماث!دأمامأحيانأودضصشا

لموسشرلمرزةأال!ثراتمنبهفاخرجماءادحمااءمنوأنزلأ

الشمسلموسخرالاكاررلحوسخربأعرهالبحرفيلتبرهـيال!لك

."ابراهيم"(والن!ثارالليللموسخرداوبينوالقهر

منالآياتثمذهفيمش!دوأجمعأفقأوسعفييج!مع!هذلكولعل
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وحيوانانسانمنفه"بما!طهال!عونعليكليمرضحبثالنحللحمصورد

منأفلاكمنؤوقهاوماوأ!اروصبالمجارمنالأرضفيوماونبات

مواطنءدةفياقراناحماهلماتفصيل!هوذللاونجوموقرشهس

.(الشهادةءإ!)أو(والارضالسهواتملكوت)

الانسانخاق.يثصر؟ونمماتعالىباخقوالارضالسهواتخلق)

دفءفيم!للح،عصا4خاوالأذحام.م!ينخصيم!وفاذاذطة"من

تسرحوتوحينتريحون-جمنجمالفيهاولم.تأكاونوم!ثاوكلخاؤح

لرؤوفربمإنالأذفسبفقالاإ!!هباتكوزوا!بدالماأدءإام؟تحصلو

زءدوت.لاماويخلقوزلينةلتركبوهاوالمحيروال!كالواطني.رحيم

الذي!و.أجمعينهـدأ!لشإءولوصائرومن!ثاإسبيلاو!ثدأللهوعلى

لمر!ورطا.زمم!يهونو-ولسثرر4ومضشر)بصكهلمكل،ءادحماءمنأنزل

ذلكفيإن،الش!رات!ومنوالأءخابوالنخهلالزلي"ونوالزرعبه

والضجوملموالةءرإمثممس!اوإسهاروالليلا31وس!خر.ليخةممروناقوملآية

الأرضفيذ!ألموما.ليمقونإقوملآيةذلكفيانبأكلرهمسخرات

ا)بحرسخرالذيو!و.يذكروناقوملايةذلدفيإنألوأنهنحتلفا

اصرصوالفللاوترىتلدمم!وكاحليةصفوزستخرجواطريأطأصفألتأ؟و

نأروالهيالأرضفيإقىوأ،تش!رونولعلمفضلمنولتبماخصوافيه

أفن.!دونهممحجموبالهوعلأمات.!تدونلملموسبلاأ!اراوبمتميد

."217-النحل"أ.تذكرونأفلايخلقلاءنيخلق

ور4ويجريصوا!ثءسرحطعلىكأهـيالةهـآنيعرضه؟ال!كون-2

واليكطورألىطورمنحوادثهلوتنتفباطهـكةويتهيزوتغبيرتبدل

:بوضوحذللثإلىا،مثلجرةالقرآنآياتبعض

42

http://al-maktabeh.com



قيتأنصوتورلياهتزتالماءعلي!ثا!لةأنزفاذأهامدةالأرضوترى)

."الحج"(بهيجزوج!هن

ؤترىركام!3يجحلىتمبينهيؤلفثمسصحابأيزبمياللةأنترأ!)

."الضور"(خلالهمنيخرجالودق1

مجري؟!إقهرواالشمسوس!شر)

."لزمراو.وفاطر

اةمماتولرعدا"أكلممصمىلاجل

القمرتدركأنلا!رخبصيالمثءسلا...لهامةرلمس!تجريوا)شمس)

(يمبحونفلكفيو!الن!ثارقسالياللي!!ولا

.أدالبينإور!رواا)مشمسلموسخرأ

أطرأفهاأصنئنقص!صاالأرضنأتيأنايرونأؤلا)

.(حونلمول!إناوليدبأبنيناهاا)سماءوأ

نءاراتاي!كاونعنالواردةالاياتهذهومثل

تعالما:؟قولهخلقه

وأطوأألانسات

قرارفيذطفةجعلنادثمطينمنسلالةمنالاذممه،نخلقناو)قد)

امأعظالمضغةؤكألمقنامضشةالملقةفخاقناعلقةالةطفةجعلناثممكين

.(إقينالخاأحعم!ناللهق"باركآخرخلقأأذشأناهثملحأا!ظاما.فكمصونا

لي!نمالي-!ضليحضم!مرت!ط-آنإقراليمشير؟-ال!عونحوادث-3

حدوث!ثافيسننأمطردةتتبعأخهاعلىيدلواطرادبانتظامولاحق!سابق

ا-لتالية:الآياتقيوحيهماوذالمث+رحركش!ا
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تجريمروالشمس.مظالون!فاذاالنمارمض"نسلخالليللهموآية)

عماد-ئمنازلقدرناهوالقمر.العليمالعزيزرمد!!ذلكلهالمسشةر

سابقالليلولاالقمرتدركأنلهاينبغيالشمسلا.القديمكالعرجون

.(يس)(يسبحونفلكفيوصالنهار

بهذهابعلىوإناالأرضفيفأسكناهليقدرصاءالسماءمنوأنزلنا)

فواكهفيم-الموأعنابتحيلمن%ناتبهلمفأنشأنا.لقادرون

((.المؤمنوق"(تأكلونومن!ثاكثيرة

فترير؟مأمجعلهحمبينهيؤلفثمي!حابايزجيأدلهأد!تراأ)

.النور(خلالهمنيخرجالودق

يخرجثمالارضفيينابيعفسل!كهماءالسماءمنأنزلالئهأنترأأ)

فيإتحىطامأمجعلهثم.رو!هفرا،!راهيهيجثمألوانه،مختلةزرعأبه

."21الزمر"الالبابلأوليلذكرىذلك

حوأدتفيا،طردةالسذهـذهفيماالماينبرثناالقرآنإتحتى

؟ختلا!41كيفيى)صفاتصالطبيحةفيضمةالمنكلوالقوأنينالكون

:والأش!لالالوان

ثمرأتلي"فأخرجناصإءالسماءمنأنزلأ

وغرابيبألوانهانحتافوحمربيض)1(جدد

اءلمبالدركماألوا؟!امختلفأ:

والدوأبالف-إصصماومنلسود

ا؟بالني!حونوالطرائقاطظوعلةا5والجددظاهرةطرليقأي-دة%!ع(1)

.الىوادالثديدوءوءربيماب%سعابيبوكر
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."فاطر"!كذلكألوانهنحتلفوالانعام

التيثمابه:وعدموكالتشابه

.شيءصنبهاتبطفأخرجناماء،ءالس!منأنزلالذيمماوهو)

طامهاقنوانمنالنخلومنمتراكبأحبأمنهنخرجخضرامنهفأخرجنا

!شمابه(وصنهيرشتبهاوالرمانوالزيتونأعنابمنوجناتدانية

."001الانعام"

والزرعوا)"خلم!روعثارروغيرشاتمعروسناتأنشأالذي)وهو

.(143الأذمام"(كللمثابهوغيرصتثاب!،والرومانوالزيتونأكلضتانا

الكية:

وقابلية(الكية)صفةمنكذلكالكونيةالسننفيماالىينبمكا؟

التالية:الاياتفييبدو؟والحسابوالاحصاءالحدر

موزونشيءكلمنفي!ثاأؤلجتخاوروالصيفي!ثاوألقينامددناهاوالأرض)

عندناالاشيءمنوان.برازقينلهلسغومنمعايشفيهالموجعلنا

."الحجر،أصه!ومبقدرالانترلهوماخزائنه

النهارآيةوص!لض-!الليلآيةفحوناايتينوالنهارالليلوجعلنا)

ثصيءوكلوالحسابا)ممصكينعددولتعالو!ربممنففهلالتبتغوامبصرة

مبين(إهـكامفيأحص!يناهشيءوكاط)"الالمحرأء"(تفصيلأ3فصلنا

".يسقي
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.(؟قدارعضدهشيءوكل)الرءدلصورةفيوجاء

أرحاممنالمولوداتعددعنال!كلأمسياقفيالج!زهذهبمإءتوقد

والنقص.الزيادةجلآمن-الانسانكأصيصدونعامبوص"الاناث

وص(تزدادوهـ!الار!إمتفيضوماأنثىصتحمكص!يعلمالئه)

.(بمقدارشي?تلىه

التصنيف:

أص!ئالى/منالكونفيماالماواضش،متكرراتنبيهأالقرآننبه؟

إلاسثتراكالماالاشارةمعلشصخعف!اأمث!زوأوردأنواعمناطهصعةافيوما

:الأنواعالمميزالتبافياواب،صح

أمثالما(ام!مالابجناص،ليطيرطائرولاالارضفيدأبةمنوما)

."الاذهام"

من(فن!همماءمندابهكلخاقوالذ)"45اطوراسورة"وفي

.(أربعلحايمشيمنودنهمرجلينعلى؟شيمنومت+بطنهلمحمافيي

أنواعهءوتعددأفقهسعةمن،أوصافهمندةلىمماعلىبناءوالكود!

تأملموضوعهو،ورطردةسننعلىوءرلإز4وتصبدلهحركتهواستمرار

استعمالرالىفيهالتفكراىاووج!هالانسانا)قراندعا9!دووتفكير

!ثرحالماوسنعودأعمقادراكألادراكهوعقلبالححسلادراكهحواس!"

.بال!ونالانسانصلمةلمجثفيالة!كرةهذه

كذئمه.وسن!ودوبمالومتعة-غاروالمص)نشتإءموضوع؟رزلدوا)كون
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ا)يه.المشارا)فصلفيذلكشرحالما

الوالمىحةفاقهبآالكريمالقرآنوءرضهوصفهالذيالكونهوهذا

3المتكررو-وادثهالداثبةوحركتهالمتعددةوأقسامهالكثيرةوأنواعه

ميدركهالانسان3يرشملىالذي!الشهادة)عا!هوالمطردةوسننهبانتظاص"

منفيه*!ويتمتع،لمنافعهويستشره،وتفكيرهوبعقل،بمواسه

؟بالكون!لانسصإنصلبرثفيعودةا،وضوعهذااقولة!.جمال

اممريم.االقرآنيعرض!ثا

لاكبيرةعنايةا)مموتم!اهدليذكرالقرآنءنايةالنظريلفتومما

عندماووقوفهمتنوعأءرض،سورهأ؟*ثفيعرضلااوتكراربهاواشادته

مجرىفيوالتةممرف!مماوالضأصلا)خظرألابالحاحالانساتودعوته

للوصرلهوطرليقأهصطإقأال!كونهذاجعلكلذاكمنوأءظمحوادث!ثا

.فلصفيصقدرولقهخاللهاالما
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لقالضساالله

والحسرال!هادةاعاحدودعةدالوجودالىؤظرتهفيالاسلاميقفلا

.الماديونيقف،؟لستنوفقأالسائرالمتغيرالمشاءلىالكوننطاقوفي

أجزاثمه،طوارتهوحركيته،تمليلالىيرتاجنفسهالكونفوجود

فا.تفسيرالماتحتاجوسننهقوانينهوانتظامبمسببار"أسبابهواقتران

خطفيحادثةوصوجهت!افيالكونفيجزءكلزدفعا)تنالقوةهذه

وفيالنباتعا!!أص"كاملمنسهقكلالمجهوعمنيضممونبحيثسيرها

منوغيرها!طهاهذهيفمالذيالعا!وفيالأفلاكعا!وفيالاحياءعا!

كامنةقوةليستا!ا؟المدركةالاإدفةالمص!مةالقوة!ذههـيما؟الم!وا!

بسهسةالموحوداتضر:بجميهععنعشمازةفاذة"توةولكنهاعمياء

الحملذالمثوانتظام4فهد!ملماوعمقبهوكأ!طفيهتعملالذيمماالاطار

الكونهذامنجزءفهيكامض"قوةن!سهاا)طبه*ةفيكانواذاوتناسقه

موجد.وسببكلقنعز!إيلاىازفسه"يرخاجالذي

آك!!عنإصحثاوالىقفهـمةأكبرفيالتفكيرا!اادلىؤمنااإقرآداان

حولمم!-اتدوىأسثإ!ةعنالاجابةألاءوناليلىحينوذالمث.حقيقة
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منذوعينتميزأقياوحد!-اوهي،إورلىمامنالايجادايمما(الخلق)

وووأند"!احركخمصاودة111ف"وزلى!شل،منفعلخاضعوجود،ألوجود

الاخاض!ةليمصمافهيوا)قدرةالطاقةأذواعمنال!كونفيماوكللحفسها

ق!أ!زحاهـأوصصضوعةحادثةالاليسنفس!4والقازون،وقانونلسنة

ا!زماطكلنيتضمت"لماإقوخالهصةينالىبخاجمتحددةأمورأوأصرفي

.ال!كون!رزاأبمفىأءبينمنتظماقتران)و

:الوبمودصمصإدإ!كبرىزطرحالتيالقرآنآياتبعضوهذه

يدءونوالذيخا)؟(امخاالمونلبمام،يثيءغيرمنخلقواام)

"03حكالون"أ.فيلمقونوهمشميئأيخلقونلاالئهدونمن

."16اك!وإط"أتذكروضاأفلانجيخاةصمالاكن!ؤلمقأ!ما)

."1)طوى"أليوقتوكالابلوألا!ت!السه!وأتخلقواأم)

التيوالفلكوالن!ثارالليلواخضلافوالارحنىا)سموالساخلقفيان)

فأحياماءمنالسماءمناللهأنزلوماالناس!ينفعبماالبحرفيقيري

والس!حابالرياحوتهحرليئفدابةكامنشيهاوبثصوتهاليحدالارضبه

."البةرة"(ي!قدنإقوملأياتوالارضالمم!مماءبينالمسضر

طو!منالشفكيرفيألاذ!سانانشقالدصهورالتيالاياتهذهواليم

الأإوهـ"ةويهيظ!تآخرجزءافماا)طبرءور"أجزأءمنجزءومنطاور

إقة:خالامخدقةأصزا!اليكلا)طببحةانالىر!ملان

الا

كلتوليكوتا2!ف!!1وا!مم!موأتصلماح؟تابراهيمنريوكذلك)

فالا)-وتفكىهـشخصيوزأصل4ليتجرليحدجاءهـشاواليقين.(إإوقفين
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فاينالآأحبلاقالأفلفالا!!أ،هذأؤ،لكوكى،رأىالليا!عايهج!ن

ر!اكدني!اثنقالأفلؤيا،ربيووذاقالد"شء،القمررأىفالا

ذا!رلماهذاقالبازغةمسالعثرأىفالا.ا)ضاإكنالقوم!تلأكوكما

."الاذحام"(زرحر؟ونكابريءانيقومياقالأفاتطنالاأكبر

!لىلاتإلهأا)طبيعةمنجزءأياتخاذمنأبرأهيمريأصا!هناالى

هذايرعىالذيفينزأئلاآفلأالالهكانةإذا،كأأؤلىأؤإ!منمكاجزء

!صصعلىيهطبقأو!زر!ئجإقالخاوليذهبأورلموقير-ةىوكيفلي*دهمنالكون

:ليقولاذلي*لمكثاإفاالنتهجى"اىاابرأوويميصدللذالمثااطبيعةفي

وجهجمماوج!طإنيأ

(إلاذ*،م))أالمثسر؟ين

منأناوماحنيفأوألارضاسموأتاؤطرللذي

منأ؟*ثليسبهوعلاوف"تسببهالكونهذأفيسببأتيأثرإن

وليس،ورفرسهيبذ!هإنماف!ويزرء"-ينالزرعإذماتفيألانسانأثر

فاذا.الانباتخاصةالترأبفأولا،؟النه-إحه"ؤ!"رضسحالذيهو

الزارعهونه!هـذاكلحنىفيسوظهورهكأوهللنجاتإلاذسانزر:أءةب

.والنه-،تالزرعإحمليةوالموصلىوأإقدرللنباتإإإقأاقيأطقبقي

فيهووانما،سدجمأنعتبرها)طجم!وو"فيلتيءأوحادز"أكيئ-،الوحصذ)ك

آخرس!بوزخالي*ثمااقترأضإكاورأءوكنلاحقسئلىثساابقص*ثأحةءقةا

سورةمنإتاليسةاالأياتت!يرذالمثاىواليلجن!"ربطتحفف"وو!رة

اقعة:أوا

أ؟الزارعوننحنامتزرعوذ"أؤتمأضرثوشامااأؤرأيغ)
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ا،ةلىرواإلرجدهوي!عن!إطجميعةافيخاص"

نفمىثا:ررةالس!منأخرى

أنشأتمأذخمأ؟ذوروناإقيالتإرأؤرأيغ)

.(ادتحوينومتاعأتذ؟هـةجهإخاهانحن

الاولالخاق)صم!ىألةأنا-راليطرحولذإك

ةكضيرةآياتفي

اوفانخ!إ-مرةأولخىلمقنا!)

.(الاولباطلقأفعيينا-الارلى

بدأكيف

2آطإتتشيرهذأوالىلم!

9المذشحرننحنامشجرءيا

ألاوفا(1)لمشأة)إر(

النشأةعالتمو!قد-اطاق

أو!،،:أمرفيالمادائمأيشيرإقرانأأن

وذإؤيهما،وليدأير!هأصلمه--ثمنور"و!ا

متلأقيةأناوأ!لىونظإمطظةوؤقآمصكأتقديرا

أ!ا:زما5ه!ولهالةممرتينبينا)وا-ررةالآية

ال!ون-إقايالخلق

رأصةلىالخلة!أهذكون

فييجصوقدمض-كام!ز

أ

حدائق

خلقمنأم

بمجةذأت

لي-"ؤاؤبتناماءالسماءمنوأنزلوالأرضا)سموات

."النحل"(شصمحوكرهاتذ-!واانلمكانص،

الاسلاءية:ال!قهدةفيهـاء"فكرة

الا!صلاميةإورقىلىةافيجىداهاكلةفكرةالماألاشارةصن!غاليدولا

لصبيارتباطوجودليينزء،رضلاانهذ)ك:الةرآنفيلف!-حسلى؟

رمث!جمر؟إقرآتفا.الخالقالالهو:بمودوحوادث!اطبي!14اأءأصتبين

5-وكارتباط"بص*ضب!ض!!الطصورةحوادثأرت!إصأالماإ"ولاسص"ق

0?
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كمها4وتراإسحباا،طهـبت!ثفنزولوارتباط"الماءبترولالنبات

أطبب!ةاهذهمنجزءنةص!4هـواوادثاليينالارتباطأوالسببيةف!ثذه3

.الصورةهـذهعلما!ته!لىاقةخا!وةاىامثلهايحتاج

المبدعة،إقةالخااإقوةانه!وألاس!لامفي"الاله"مةكومكانلذالمث

!تهاوالاسبابلهذهوالمقدرة"وألاسصبابالأشياءاقةالخاإةوةاواذ"

قوةليسنفسهالة،نوناو؟بفالس!.المنضظمةوالةواذيناإطردة/1إس!ت

لاإ!ددشاملزظامصنجزءنفسههـوليل،مىدعةخا)ة"كل!ركةعاؤلمة

منفعىلمةنحدقةبمصسوع!ثاهـيو.إقوأذينواوالس!الاسصحابصهنلمجصر

لذلك.وليوجه!ثاوليقدرهاروبمدهاصقألىتحتانموجهةخاضعة!تأثرة

ا!والعلمعضثا-ثوالصالسببيةبينتناقضالاسلأميةاحقليةافير!ك!نأ

حيثمني!كن!انهايأخرىجهةصنإقالخابال!والايمان3!ةصن

وأسبابهالكولفسنعنالبحثعلىالمبنيال!لممبينتعارضإلاس!إسم!

سةنصقفيهوص!الكوتليينوثيقارتىإطهناكبلبالئهوالا؟،ن

.أخرىجهةلهامنوانلق!طهابهاالمحيطوأدثهجهةمنمنتظمة

:الاسالدمفي(الاله)مفهوم

الارتباطضروبمنالكونفيومااط!ب"ااوفالكونهذاوعلى

وهـي،نح!لومة!ي!ثاومعلولا!اإ*لملواوصصه"جما!ابالالى!إبيس!مىص،بببن

الذ"ودوسجىوهووجودهاءنوأكملوأسمىأعلأبوجودمت"لم!لمة

أللهعلىيطلقلاو)ذالمث"واسبابهاإس!ءون!اوا)مقدر)ثااله!د:ال!الق

والعللسبابالاأقخالانهعكولاسىلجبلةظالاسلاصمةا)!فلىةفيإعونإإة!ا

فغها.أقووسنه!ارمةلىو
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يشص!!السديدالةممرءتطقرةءضى-"؟الاسلأميةددال!قىقيوالله

يصدلىرخلقانهعلىتدلوصة!ه-لمقهنتائجلأن.والعلموالحياةبا)قدرة

/،خاقهالذيبالكونءيط،أ-إقمنيعلمألا)يخلقبماعا!عن

سذ.صنفيهؤدرهلمامدرك

عافلمهغير(كاصء"قوة)اوخ"ثيةعلفرثو(ا)فلاسة"إلهأص،

تفسيرالا-،جةفيذفس!اوه!يالأشياءفيو-ودهاافترضوأمدركةولا

واعية.ولامدركأولامحبطةغديردأمتماوؤ!ليل

والعمبالحيا"يتصفمطلق؟ملوجيودالاسلاميةالدقبصدةفيال!

الصفاتبهذهتتصفنحدقاتنفسهالكونفيانذإكوالارادةواثمدرة

الوجوديكونانددفلا،والانسانكالحيوانات،محدودة-لىودنهن

تحديردغيرفيوأكلوأكلمنهاأكلبرممفاتمتصه،أوبمدهاالذيمما

تبدأمحدودةناقصةحياةبينالواضحالا-!لافكانهناومن'بحدود

وتنتهيوالنومبالتضديروا)"قصانوالتحدبلىالتوؤفورمتركابالولادة

وبين.ذدلمثكماشيءرمتركالاكاصلمةدائمهحصإذ5،الفناءاوبالموت

مؤقتى،اودائمأيزيلهص!عليهويطرأالزيادةرقبلناقصمحدودءلمم

كاملوعلم،يتجاوزمالابحدودمحدودبطبيعتهووووالذمم!يانوكالخرف

وأم!نيةبحدوديتشلىدولازقصولاغف!زولانسيانيمتريهلالىائم

نمسب.ولاقرابةولابولادةيضصفولازمانية

وهوالمحوقبينالاسلاميةالعةيدةفيالفاصلالفارقكانممناومن

سائروفيوجودهفيالمطلقالكالادكاصلوهووالخالق"ل،اكلصناقص!

.(شيءممثلليساو(الأعلىاا،تلودمهأصة،ته
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خلقهفيسثهـيكالىيحتاجلافهوووحدانيتهتفرده؟لهجم!ؤمن

فلمبث!ريكهعه"خصناءالاسىلام!عنولشرليلمثذدلهوجدلولانه+و!درته

عنناشئأالمثاين"ت!شالييكولنانو)وجبوواجبألازكل،وجودهد!د

إلهأالمتثإ!ين!نأ-د،حوتفلاوا)قيشابه11،ثلأوجدآخروجود

إئصأ.خصإ

ي!الاذسانيإفكراصخهالينطاقإتناالاولماالبارزةالةقطةانشكلا

ال!كون.ودوانايموبمدالىءت-،جءيرصوصدألاالكولىاس!تياج

بذات!هقائماوجودأا)مةليتصورانبدولص-ةلغيرص!ضوصد

و-ودهووذ)ك.وجودهالىصفتقرسىواهبل،سمواهالمامفهقريخر

؟!وجوديج!لالتعددلانأنيةإوصلىاتقتضينةممص!اا)صفةو!زردأدله

بحيثضروريولالازمغيرا)صةإتفيالمتساوفيالمضءددفيمنوأ-لى

الذيم!ا)وبمودأهـرزليمموتوهـممذاالاصربثحريكهعنه"!شاءالاسىيم!كن

إلىصأصهاحس"ي!كونفلاكاملغير،ناقص!وجودهعنالاستصشاءيم!كان

.)و-ودهصفاتمنالعقلاوشف!اه؟امضصفأخىإإقي،

(القيومالحيوAإلاإلهلاالذيمماأدله)هـوالاسلاميةال!قهدةفيالله

ومنوالارشالسموأتخلق)ديراتةؤقيدرهشيء!خلقالذيعروو

شيءعايهيخفىلا01(عالأشيءبكلأحاط)الذيوهو(2ن/فيم

.(عليمشيءبكلهـوو)!ا)سماءفيولاألاهـشفي

و!(..ءالمطفيولاالارضفيذرة"مثقالعالهءنرهزبلاا

فهووأط،ة!امعانيهدأوسعبالادراكيشصف(والشهادةدبب2!ا)

ال!صير(السىيم)وهو(الابصاريدردو!والارمص،كأزدركهلا!
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الكوتهذاطب!،يمللثوهو(يريدلمافعال)الاراددمطلقو!و

حشاء؟هذاملكهفييح!،(والارضالسمواتمللثلهاخاور"الذي

خاضعكلوال!كون()إصىيروا)-"الحمله1،(لحكهص!ةبلاا

والنهاراللي!!ولسخر)،!ألارضوا)سهوأتفي!ن،ممصجدودله)له

.أمرهبئمسخراتوالضجوماة!رواوالشمس

:اكونباالله!لمة

د-جودهلأ!لخالقا)كوتاقليالذسبةالاسلاص-"العقيدةفيأدله

دامهـ!؟.(ايرزةلىوقدردشيء؟!وخاة!)ونظامه)هـذفومقدر

و!يادتهزوسرحهعىوالقادربهوالمتصرفلهالمالكفهولهاطالق!و

مادوصا.إفنائهوإبادتهوعلما(ءونلمولىاناوليلىليأيضاهاليفيا)ممصمماءو)

أ!هورءروالص!ذالمثأئهببكلاطا!كذإكفهووقوانيض"إ!فى"4الموبملى!و

أشفدالذيفالم!ثندسص(وألاكلراطإقلهاود-ديلإخائهاوا)ة،دهـعلى

ءلىا،*ولاذث،ءيعبدانليسضطىعم!إناوزظامصبنة"طريةىفص*!لأ

فالخالق.ؤظامهوخلقالكونخلق؟نفكيفتلموقطوالمهةدسآخرذظام

اوسكوخ!!و-هـكتم،مدارا!الهاورلمموالكواكبا)ونمحجومخلقالذي

ونححسنراهـ!؟ؤوقناموف!افيفأقامما،يحشضللامعينزظإم؟4ءضر

كاذتربمابالابصارنراهالاخفصةليةوىبل(ض!،ودعدرخير!بها

تلكجمأوجعلهاألارحن!علىتضعأنبذالمث!أصسك!ثاالجاذبيةقوةهي

وانهالنجوماقعنجرأءمسمؤلا)بهاإقسماإقرآتافيوردإتناالمواقع

ريبولاترددبا!ءقلاقادرا)خالقهذاأن(عظيمتهحالون)لمول!سم

ويرولالةضاءفيمتناثرةا)ضجومفيج!ل!لا)تظامهذايهلىلات
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لااالآنليصطدماتلاالذفيإة!راوسالشه

منيومفييجتمعاتيجعلهما!الة!رر!رك

.أوالة!ر

"شمس

)ميالاا

ينبغي

رجمع

ألتلها

ال!مسر

وقوإنينهوذواميسهالكولفسصينوجمبحال!ئناتخصادصفكل

منم!أجزءهوليسوعله!اصسىطرال!وصقدرةنحوقةلاإليست

والعللفالاسبابا)!المنعلولا!لاسبابجملمنسبرأهـووليس

وتقديرءخلفهمنؤ؟يدرة4صخاكس!"نحدقة!ط!ثاوالنوامي!مرإقوانينوا

.وتدبيره

وقدرتهاللهبارادةعرتبصرانتظامهولكن،فوضىلامنتظموالكون

زمليلكلان.المليااللهبمشميئة!ذالمثصخوطالهظامهذاواستمرار

اىايحترإجواقعالقانونلان،ناقصتصيىلبةإنو!االطبيد"لحوادث

بالوعييتصفولاالعدممنللصإدثةموجداالقانونوليس"زمليل

يحتاجناقصفهوصحانخفيةأوكامنة)قوةافتراضوكل،الهادف

كانولذللث!ا)عاقلولاالواعيةغيرال!منةالقوةهذهتعليلال!

في!ثاوماوالطبيعةالكونالالنظرتناومكلأ14متهالضالقبال!الإيمان

مفتقرة،وجودهالىمحتاجةفهي،وأزين9وسنومنوتطورصهـكهمن

ود!)بأمرهوكيانهاصسيرهافيمؤمرة،وعناي!"أمدادهاستمرارالما

.(والارضالسموأتفيمنليسجد

ملكوهو(قانضود!له؟!)لمشيئتهمنقادوس!ذت"بمادتهكلؤالكون

وسع)ساطانهطانب!وعليه(الارضفيوماالسمواتفيمالهاله

.(والارحقالسموأتثرسيه
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قازروتلاصوالاركنىالسمواتفيما!لد)

117".

(اوكر!سطوء،والارضأت!والمصفيصنليمسجدودته)

إل!كاءالأاستوىثم)

أتيناط،ئعينقالتاأوكرهأ

ؤقالدخانو!ي

"i11صات".

للأرضولها

ةرلبةا))

."الرعد"

طوعأازلميا
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الإن!مهمان

ال!ول!هذأفيالاذمهـصإل!صوقعههما

!؟ألكونلة!صبالااصهصلتهوص!أئهأصشو

احونباصا""ماولوجوداو

إتناا)كونيةالخو؟-إتهـزردأ-لىووونظهـألاسلامفيالانم!،ن

بصف،أتهـويهفردوص!إكا!نا)كثيريشاركهاالأ!ضهذهأللهأسكض!ا

.لي"4خاص

وزحوليخهتر؟-بهوعناصرخاةفأصلفيالترابي!اركفهو-أ

المنام!مةو!ذهأ)2(ررابمنخلفلحوأدله)،()1(ترابمنخاةمالذيهـو)

ا)ةممؤلفهفيالكبيرا)حيمياويمماالطبيبكاريلإكسيسالد؟صوهـادةول

منالحر!أودالمعنىحةية"مخ!وقإلانمص،نان(3)أالمج!ولذلكإلانسانأ

)1(المرءن.

طر.فا(،)

)3('L homme cet inconnu3691الاولىعا:ءت"فيالكتاب5-نار3!ا

فيروءنلرصهكدفي"ءدءةا،بحاثرأسمملىكالاوة!ز-كطفروهو؟؟ويعا"بصثر)ف"،
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الجسمتريبريناإطابرقةالىبذلكرشير.لراب

.الؤأبوتركيبأجزائهبجميع

ياويالكيهيالبثصس

موادمنالكثيروفينموهفيويثاركهبالنباتالانسان3-ويتصهل

ليشغذىوكاالرماتمنوغذاؤه،1()(نبا.تأالأرضمنأنبتمالئهو)لمركيبه

الترأب.وبينرءخمها،ممص-رورةالصلو!والنباتمن

وءهـائزهصفاتهمن؟م!رفيبأذوأعهاط-وأنالانمسان3-ويشارك

م!شاذوعالنا-حىصةهذهكماف!ووتضإسلزوالدهوفيوشرابهأصعاص"قي

أممالايرشاحيهطاذهـرطيرولاالارضفيدأبةصنوماأأنواعه

اقعأوهوكاناأذ"قالهاطرلي!كلةبرسبالحيوانات،واذاصنفت)2(أأمثالم

ا)!والد،-"طريةفيجمب!ياكل!ثاوي!تركالأربموذواتالزواحىفبين

يمثيصنوكلشهمبطش"علىيمثصيمن!ن!3صإءم!تد)بة؟!خاقماوألله)

أ)3(.يشاءماإدثهيخلقألاربععلىيمثصيمن3ومهرجا؟د!على

خلقومستقيه"لية-امةاخبوأنعناللهصيزهالانسانولكن-؟

الاذسانخلقنااقدو)القرآدأفيءدليلىةآياتاليهتشيرماوهذأسوي

أخرىاياتوةي،)؟أأاصرخاقأأزهـش!أناهثم..هـيمنصنسلالةمن

اقي!ا5(ليةبم،،أهدأفيافياطديثةاطضارةاقي،.يره،رنهطأ-درداقي،كل!؟ثلوا!حةابركااصر

.ا"رر:،االىتر-3وةدا)ءهـ-ةة11ءاميةالابراثددممهرو-هـ(

..وح(1)

*الا.مام(2)

.1):ور3()

.نخرصؤ11(4)
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(Y)!سويتهفاذا)او،)1((سواهثم)

.(فعداكفسصو)كخاقلثالذي!أو

،)3(أتقويمأحمهنفي)أو-

العقلخاص"تكوفيعلىلي!كنغوأالحواسغوبام!دأاليضأميزه؟

قوله:فيال!يشيرهذاوالىاطيوانفيكذلكايمستو!يوالتفكير

!عالس!لىلحوجةللفينأتعالونلاامهاتمبطونمنأخرجموالئه)

أنواعأرؤحالانسمالأكانواذا.)4((ت!كرون)سلموالافئدةوالأبصار

فقدتالتيهيالأنواعأحطكاذتالحواسمعبالعقلبتهجمرهالاحياء

لاالذفياليمالصمال!عندالدوابشرإت):مه،قلوالهاطواس

حمعنأعرضواالذيئالفهإلونالبثصربهاشبهالتيوهي،)5((يعقرن

يسمعوتأ؟ثر!ألأتحسبأم)تمالىقولهومثلبالثهف!كفرواالعقل

التفكيروخاصة.661(سبيلاأضل!بلكالاز!امإلاهمإنرمقلونأو

هذاوألىالخارجيةاطة،فقادواكأي(الصلم)صنتم!ضهوالعقل

ت!يراليهتوصلمهال!ذيوالعمالانسماتفيالتيالحواسبينالارتباط

الاية:هذه

السمحلموجملشيماتعاليونلاأمهاتمرطونمنأخرجموال!)

.ةالسجد(1)

عى(2)

التين.(3)

.ا):-ل(1)

.،لؤةلاا(0)

.44نتاالنر(6)
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حالقيالعمءدمانالايةفمنى(ت!كرونإملموالافئدةوالابصار

خلافأوهذا!والافئدةوالابصا!السمعأبوساطةعلمالمايتحىولالولادة

وصفولهذا.العم11يؤدينمواحوالمطتنمولاالذيللحيوات

منالقرآتهننزلماأولفيوذللثبا)3آخرم!دنفيالاذسان

:ايات

ورليكاقرأعاقمنالانسانخلقخلقالذيربكبالمماقرأ)

(.يعملمماالانسانعمبا!ممعمالذيالاكرم

عالهعناخحبيراعلىقادرا؟ونهأخرىسوردفيكلشاياهمنو-ول

تعالى:قولهفيوذلكوأف!ره

الكريمالكتابفيوتكرر(الب!يانعالهالانسانخلق..ا!هـحمن)

!سه.نةفيعامفصحأأمبيئآ)بكونهالإنسانوصف

دائمأ،للزيادةقابلالإنسانعلمانالىلىةعدليإشإراتالقرافاوفي

والى(أنفسهموفيالافماقفيآياذكاسنر!م)،(علأ،!دنيربوقل)

.(عليمعلمذيصوفوق):العلمفيالناستفاضل

وزفحةحمومنفيهبماالحيوانأنواععنأخيراالإنمم!اتوتميز

الايات:منكثيرا)يهت!يرماوذالمثإياهاألئهوهبهروحية

ماءمهينمنسلالةمنذسله-ولغطينمنالإنممصإنخلقأولي!أ

قليلاوالأفئدةوالأليصا!الم!معلموجعلروحهفي"منونفخسوادثم

.ا)سجدةأتشكرونما

روحيمنفيهونفختسويتهفاذأطينصنبشرأخالقإني)
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للملاذكة.هناواطتطإب(!!"ساجدفيلهفقعوا

مكلفأالإنسانجعلوالررحالمةلىالحنصرفيهذفيوجودعلىوبناء

أمشاجزطةةمنالإذساتخقناازا)وابتلاءإرااختهحياتهوكاذت

حملها!لتيالثةملالإمانةهيوهذه*؟الدهر!سهيعابصيرافجعلناهئبتليه

.الإنسان

تنموالذيذلكهوالشاذغيوالس!ويا)طبيعيالإزسانكان!خاومن

!وانأ"باعتبارهغرائزهالىوكذأئهتركيبهصنتكوينهعضإصر؟!ف!"

ولاجانبعلماجانبطكىليفلا،إص!إميةاروحهالى"هوءةلم4حوالمصاىا

ابوأنبأوالعناصروو!ذهلث!ونانعلى،آخرحانببامالبجانبيعتى

فالروحية،فا)ءقله!ةفالحيوان!ية4اببالترمن"صإعدالمشقيتيبم!مرتبة

ممهاالجؤأنبهذهفيهركلالذيوهـوال!ملالافسان!ووذللث

وعةلىلهقل-إدمةو-ءواز"-"للحيوانيةخادمةفه"الترأبيةولحن

لروحه.أخاد

والإنسات"التربوياالأخلا!مازظامهالإسلاميب!نيهـةالنظهـرزهوعلى

منمجال!فيزيادتهاووارتفاعهتر!ببام!ن؟ء،زهذاعلىبهإء

لهارت!اءولكنهالعناصرهذهصنءفهـركل11وبالنس!""المجالاتهذه

وقوةبغذائهيعتنياتيمكنهمثلاالماديأ؟إنبف!جمما.!ائص"صدود

الجسميةا)قوةمنوام!ناز"قدرتهلهتؤه!رماءإيةيبلغصكأجسمه

وثفكيره)دراكهيةرويوان4-والسلي"ميانكذلكويمكت".وا)م!!"

ويكتشفمنهويزدأدالعممنيس!ممتوعبوان،ولىرتهزبلغهماأةصىالى

سواء،أعالأزديخأربوول)يزدأدانالثهسضإءكل!وحهإئة"4ؤإةآمن
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يضبثفالذي،الجشرياللجنسبالنسبةام،للفردبالنسبةذلكاعتبرنا

أخيرأأطالوكذلك.السابقةالاجيالعلمالماجدرداعالأمنهص-لص

يتدرجأنليستطيعفالإنسان،الروحيةوالمووومةاطنمقيةالماممةالىألمسبةبا

م!!حةالما،ا)ثهـرعنالكفهيالتي،ا)ممهلمبيةالمرحلمنا)هـقيفي

رغه*ولالىحولاثمرولاطمعفيهايكونلاحتىنفسهفيدوافعه

درافعفيهاتكونالتيالايجابيةالمرحلالى،الىلمشحارولااعضدأءفي

وبذلوالكرموا)"*إونالإيثارمجالاتفيفىيخطلقنفسهفيقويةالخير

الانساقبنيتصلمغحتىتتسعدائرةفيواطبالرحمةوتغليبإشفسواالمال

بخالقهلث!ورهليقوىانالروح!"موهبتهبهوتباغ.بميعأالأ!إءبل

فيرتفع،ت"لموقعهممصة،و!أواعيأقيهلقوةثارهبآوصلمتهلهوحبه

فيليحيشملككأنهحتى،والمضإليةا)هـوحيةاإستوياتأعلىالمابذلك

الةهـآنيةالت!إبيرهذهت!فكرإ،!!ثاعدةالدرجاتهذهأ!اوأ،إذصصإنصورة

.(المطمئنةالنةس!و(ألاوامة1)ورفس)و(إمم!وءباالأمارةالنفس)

(الارض%لازف!جعل!3اقفيأدمليفياوالإزممصإناللهكرم)قد

ومنافعم3لصاطويسهخرو!ا!اورختفصونحرفونلي-5علي!ثا(1مس!ور!لمفين)اي

الارضفيجاءلانيللملأئكةربكقالواذ)Lت!إأدلهل91ؤ*لى

ورفعالارضخلائفجعلمالذيهو)الازمحامسورةفيوقال(خليفة

(.آتاكمؤجماليبلوأدرحاتبعضفوقبعخصلح

و"ة--،،الأرءط"د.ممادة"ا!وارء!الاذ-أنالىء،وراللهانا*س--لافوص":ى(1)

ارثا)،ءههـ!(حشاءةة)؟اءةذطإقرءإهـماص،طأذبملهو-ءلاص:13وصيمخهب!،ذءفىاعلااو.ثأ!ا

.غايرإر11"حمإبصااي(13.صرا-ة-هـهـأ)-:فا1ء7رله؟ةرا)-إطانلاماك
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ومثلهاعامةالبشوسياقهامنرستدل؟الايةهذهفيوالخطاب

وركشفدعاهاذاالمضطربيبمنأم)الشعراءسورةتعالماقوله

فاطرسورةفيت!،لى!ولهو!ذالمث(الارصخلفاءويجرملموءالس!

هو.إصدورابذاتعليمانهوالارضا)ممصروواتغيبعا!الثهاق)

صحيحفيوورد(كفرهفعليهكفرفصنالارضفيخلائفجعلمالذي

الدنياالت):قالعلي!!الذرسولانالخدريسعيدأل!عنمس!لم

.(لعملوقكيففينظرفيهامستخلفمااللهوانخضرةحىلموة

هذأالىبالذسبةالإنساتفيهالإسلاموضعالذيالموقعهوذلك

واستئرهفه،بالدملوادممفالكونءلىالمسلطصووحووووأا)كوت

-!ةمنا)حونان؟.وللكونلهالخال!قالذبحمعليهوالمهيهن

بيانمنإشابدلاوهشا.الاستثمارا!تومهيأومذالصسخرأخرى

وء"صدته.ودءوتهالإسلامزظرؤج!بالكونالإنسانص!ز

:بالكونالانسانصلة

صوقعله%زءواءغهإمموناهذا!تجزءالإنسصانان!كلا

هذابه؟لضإزفيماا)"ولقدكلخافقد.ال!ونهذاأجز)ءبرينمنخاص

أوزيبما،والحيوأناكااخباتالخهـلوقاتصسائرمن(الإنسان)الخوق

ويصنفم!ة!اوينس!الحوأسرهذهحصاذليجهموءقل،نامية-واسصن

والم!!ودا)ءموءلىقاد!ةروحومن،الكونصقادقمنكثيرألىفيمهل

القوآنيعصفها!ال!كوت!ذاالإنسانح!م!زكانتلذالمث.والرقى

:!يويعرضها
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وكلصإعه.لمناؤحه-يروالتس!كا:الانرفيإلاستمارةصل(ا

فيه.وص!ا)حونقي!التةكيروالتأمل!لاءخبارصل2(

إقرآنافيكثيرةآياتفيواض!"فض"دووالاست!رالائنفاع!لةأما

فيهمااىأوي!يرألاا)كونأجزأء!تجزءاالقرآنيذكرفلاال!كريم

فيها3"خلةكاوالاذمام):تعا)!؟"ولهوذاكمنافعمنللانسان

وحينتريحونحإبئجمالفيم-!ولمتأك!رنومنها"ومنافعدفء

ناالأنفسليشقالاإخب"بات!وذوا!ليلمدألىأثقالموتحول.تسرحون

وذللناهـ!):بةولةأخرىآيةفيالاذحامووصف(رحيملرؤوفربم

سبحانهبةولهالبس!ووصف"ليس"(كدنليأومف!اركو!مفنهالهم

حليةمنهوفت!خرجواطريأ!امنهلتأكلواال!حرسخرالذيو!و)

(زمثمكرونوإملمفضلهمنولشبتغواةيهموأخرالفلكوترىتلبمم!و!ا

:رقوا"والنباتالماءووصف"ا)ورحل"

!يهنخمجروصفشرأبءن!هلما،ماءا)صس!كاءمنأنزلالذيو!و)

ومن!والاءكابإتخبلواوالزلي-وتالزرعبهلماي!جت.تسيهون

أخرىآيةوفي"1)خسل"/ألي-وركرون)كأوملآيةذإكفيانالثمرات

نباتصتأ!وا-،بهفأخربمخاصإءإس!اءامنوأفيشلأطهلسورةفي

وألا!ءل!.أإخ!الأوقلآياتذالمثفيأنانعاكلموارءواكوا.ش!تى

سورةفيتعاقوله9ذ)كاواأليشير؟إص!الإفخاضءةمذلل!جمهاءا

منوكاوامشا؟صبهافي،فاصمثهوأذلولاالأرض)م-ولالذيهو)ا،إك

والة!رالسثمس-*إ!صكأبذالمثآدقالقري!كا"فو!(ا)لم!ورواليهرز!"

لم!ورةنجأد"و؟كأ!ىإ!ز-،نإمحشرةصمم!إءعإصواألا-لةظاهـ"منليدبع!اصاو

65

http://al-maktabeh.com



مسخرأتووالنجوم،اقصرواوالشمسوالن!ارالا-لللحوسش)ا)خرل

بأرضهكا"ال!ونحى"ل!بل،(ي!قدون)قوم!ياتذالمثفيانبأمره

السمواتفيص!لمسيخ!رأدلهأنترواأ!)إلاذممصإناصسضراتهوحمو

الجاثيةسورةفيو!ذ)ك"إقمان"أذحمهءاليموآسحغوالأرض

ذالمثفيانصكهجم!يعأالأرضفيوماادمواتفيصالماوسخير)

.أيتة!هـوتإقوملا-يات

الىبهوالانتفاعال!وناسظرا!اأالازساند!حال!الاتجاههذأأن

خالقال!منصقدمةز*!أال!وع!فيماواعتبا!،إلام!نحدودأقصى

الحفىإرةتاريخفيالاقياههـزراإن"ح"ويتصتعيذصفع"للانسانالكون

الاسلاص-"اطضارةفيحداعظيمةممليةنضإثجلهكاذتالأديمانتاريخوفي

ءإمة.الازساذمةالحضا!ةوفيأولا

وا!تؤكو:التأءلصلة

مسرحأاتخاذهوووا)طب!*4أوبال!ونالازسانص،ةصنأ)صإنيوالجىإنب

الط--ء"ظوا!رعلىا-لملأماصحرفه!ففيئ.إ!فكيردوموصوظ،)!أمل

أطواسلمحأالدالةالأإفاظا؟ثنترديمإحراارقيرانفأال!ونوحوادث

ممفطالتف!يرعلىالدالةوالأ)فاظوالسحأب!رواواكظو؟لرؤية

.ويفقهـونويرقنونويتدبرونويعلىونودتفكووندمقون

فاؤوآصمشاهدمن-ولهمالمحأالانسص،نعينيفتحأ)حريموالقرآن

وا)خفكيرح!!والاتصال!وملا-ظم!!الرعاوالةظرفيهاالقأملالاويدعوه

الصريح.إروولااوالواف!حة!الاش!،!ةكلىذإكاقليدءوهفيها
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فيها:رالتاملألنظرالىليلميءوهفهو

الىالماء9ضمانس!وانايوالماو

ثأ.السجدةة

أثمر(اذاثمرهالىاذظروا)

ءلمكوتفيينظووالماو)

.ألاءراف(ضنيء

فنخرجا؟هـزضىرلاا

وماالارصداوهواتالى

يونس"(والأرخ!!السموأتفيماذاانظرواولإ

ثمصبآالماءح!مببنااناط*إمهالماإنالاففلهـيشظر)

(المم!مماءالىؤئظرواأفم)001-ء!فيم!8"خافأذلثورأ

."

زرعأأ

كهالله

صصهرلأا

بنةسهةم!خدئأفبع!التفكيرالىويدعوه

.أأنفسهمفييتفكروالماو)

(والارصالسمواتخاقفيويتفكرون)

رحضعلىالمششملالاياتصتكثيراويخغ

ا)خفكير:الىالداعيةالخاتمةهaبمالكون

ء)بمزأوالطجي!"كلشاهـد

ي!

لمونيصة

ليءفكرونلةومل!يةذالمثفيان

أ.

)قوملآيةذلكفيانأأوأ

الش"ر)تكلومنوأ!ارارواسيفهكاوصملالارضصلىالذيوهو)

ل!هوملايةذلكفيالاالتثارالليغشيئأزتفيزوحىينفه!!جورل

الرءلى.(يتفكوون
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(Aماءالسص،ء!ضماأنزلالذيو

والأءغابوا)خخيلوالزلي!ونالزرع

"111)كحك"

p

اق

باشو"تكل

لايةذالمث

بهإعيذ-ت...

.(لي-ف!هـ!نإقوم

فاءشى

...اتخذيانلالنمسالمارليلمثأو-ىو

يتف!رونألةوملايةذالمث!أانللناس!صا

الأرضفيوماإس!واتأفيلموسخرأ

."12الجاثبة"أيتفكرونلقوم

نحتافشراب

96إنحلا"

فيهألوانه

لآيةذالمثجمأأنمنهبم"!أ

ماءالمم!مماءمنويترلأ

"(يعقدنلقومل!يات

-جمماؤيس

42مإهـوا

ذلك!أانموخ!،ب!دحقرلاا

ونخيلوكأر!اأءخابمنوصكاتكلخجاو!أتقطعالارضوف!إ/

الأ؟!فيليورضعلىليحفس"وذفف!لواحد؟،ءليمم!ةىصكوانوغيرصنوان

."4الرءد"(ليورءلمون)"وملآياتذلكجمأأن

والانضة،لا!االاعتبإشمن!ثاثيرميضاالمرادكانوأنالآياتوهـته

اخوادثهذدستنالى،!ةالاشأدنائهافييردلكن"خا)ورع،الى؟منها

:اسوماسورة!أاكماتماقولهذاكومي!الأءر!،وانتظإمأبمكأا!اوارر-،ط

يشاء؟صبفإ!سماءافيةور-مم!ع!"لم!حابأؤورثيرالرياحيرسصلالذياللهإ

منليمثطءص!بهأككلص،بةإذا.لالهمنبرن9تالود!رىكسفأو!عل

قبا*منعلي!3ينزلانقبل!تكاذواوأن.مستبثرونهماذاعباده

ال!صوتهالي!!الأرعي!يريي!هيخاال!رصةثماراألىفانظر.رر!ا!سين

سو!3!أز*،ف5-قيول(؟زري!سثبءكل!وهـوالموتىيىي*إك
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ثمالارضفيلينابيعفسلكهكل،ءالسماءمنأنزلالئهانتزأ!)الزصر

حطاما(يملثمكلصفرأفتراهي!يجثمألواتهنحملة،زرعأبهفيرج

الاحداثهذهتتابعفيا"أملواالنظرالمااالدعوةإةياتهذدفيفوأض!ح

التةمميرهذااتمامالةصدكانوأنقبل!ثالمازمصبم"بعض!ثاوجعلوتلأحق!ثا

حذ3ان.الكون-القاىاوالاهتداء!دوصول"طريةفيوالاستمرار

وجريانالكونمشاهدفيوالتةممرالفظرالماالانسانتدعوأتناالايات

)اكمااصكلياالنظرالماتدعوآياتومن!ثاا)ممريمالمرآنيخأثثيرةحوادثه

ذ*إفا:؟قولهوخل!ذ"إممونا

انظروا!لأوتوله(والارضالمسمواتخلقجم!ويتفكرون)

السمواتمل!وتفيينظرواأأو)وقيوله(والارضالسمواتفيماذا

.الاعراف(شجمماءمنالثهخلقوماوالارض

استخراجوفيللتةحيرمحلأالكودفجعلفيالاتجاههذاويؤيد

فيالواردةالصحيحةالاحاديثمعأوالعقلاطواسطريقعنحقائقه

فيمسلمأخرجه؟ونصهالنخلتأبيرصديثمقدمت!ثاوفيالموضوعهذا

صحمحه:

في!أالنيمعمررتقالعبداللهبنطاحةعن)

يلةحونالنخلرؤوسفيأقوامآفرأىالمدينةنخل

الذكرمنيأخذولأفقيل.هؤلاءرصنعمافر،ل.النخل

ذلكاظنماؤقال.ب"ياقحونالانثىلأعلافشحصه

ا)مسنةتلكيحملعن!ثافلمونزلوافتر؟ودفبانحممخند-،ي!ف

الطظئنتهظنهوانمافةإلير!أالشيذالمثؤ-لح!صنهدض،
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يخطىءوالظنمثلمبشرأنافاكافاصنهواش!!أيغنيكان

فلنو!لعزالئهقالالمقاتصاول!نويصيب

.(اللهعلىأكذب

كمابأصأمرتماذا)مني!!دةرواياتوللحديث

بثحرأأنافإنماأدزياأصرمنبأءرأمر!لحواذاهضأط!عوا!

دينممرأ

الامورمني!بههاوماالزراعةأمورانااطهـيثهذامنوواضح

تجربتهالاالان!انالىأمرهاصو؟ولاطبيعةباالمتعلقةوالاعال!الكونية

ولا"نفسهالدفيوتاريخالانسانيةتاريخفيد7L-توجيهوهذاوعهلى

ومعالجةصقيائقىاومعرة"ا)طبيعةشؤون-ملفيالاتجاههذاانشك

!دا"عظيم)تجاهوتجربتهالانسانعقلالىمو؟ولاوزراعت!اصخاعت!ا

ألاسلاميةالحضارةتاريخفيفهلآلهكانوقد.عظيمةوآثارز!ائجوله

شقالذيهـوفالاسلام.النتائجأكبرعامةالانسانيةاطضارةتاريخغ

الفلسهفاتاىاأمالسارقةالاديانالىأنظرنالم!واءالبابهذاوفتحالطريق

كشففيالكبيرةوم!سب!ثااطديثةاطضارةوليسصت.التفكيرومناهج

إ-افعةاالخرعاتفيالمكتشفاتهذهواستمارالطبيعةمنكثيرةافاق

الحفهإرةفب!اساكأتالتيلاطريقواتمامأ،الاتجاهلهذامباشهـةذتيجةالا

هـزراططوافى.ؤحم!والبحثا)طبب"-4الىالنظرمجالفيألاسلأمية

متالحمنةوأيدز-"الةهـآنزضهكهما!والطريقهـتهوالفاتحالاتجاه

ألاسلامنظرةاهـارفيبهصلف"وكأدردا!وناإمامالانسانهوقف4

http://al-maktabeh.com



.)1!الوحودإصااإ)*،مة

والاذشفاعاستثمارهاعلىقلىرتهفيالارضفيالإذسانخلافةقيلمتوه!كذا

حوادث!ثاوايا!اوسنن!ثافيوالضةممروالنظرا)حأملعلىقدرز"وفيفي!اجما

هـرزهممارسةمن"يم!كهماإصفاتامنالثهأعطاهولذلك'وأسرارهـ!

والعقل-فكريةأمكاذتحسمية-القوةالمدفاتهذهوأبرزالخلأفة

نخسمارةحرةارادةالارادةوهذهوالارادةاررياةكذاكومن!ثاوالعم

مسؤولامكلفآجعلممهذالمىصقاليلوفي-آخرم!نفيذلكوتةصيل-

.اءابيالتكليفهذأكلورتب

باللهالان!سانصا"

لبال!كودطحدود?دا)تف!كيرمجالفيبالإذسانالإس!مرقفلا

الكوتإقخاالماهذامميرد4ز"توجبا!ااويدؤحهويدعوها)-"يطلب

فيمااس!،ر-لىودءضدوالالصلمثمارالعملمجالفي؟تالمثبهيقفولا

الذيالمنافعهذهبخالقبصلتهال!صوراىإيدعوهبلمناؤحمنأممونإ

له.ولسخر!!!ياوذللعلي!ثاأ!درد

،وبمودضمقءتلىهالوقوفوال!ونإطا!فيإصفكيراحصران

و"ستةن2القرفيالاصلامبهاجماءالقوالاز-ان11ءونالىالتظرةوءت.'()

الهلمرمءيدانني"ت-ربيا)مقلىإضبما)"ءوفيالأصإ-""الاؤطلاق1ذةطر(في،فيءي

بحثمنإوتوعاLLهـ--فيإ-"ا3::،اورمازسر)تايدراناللهوفى-را!ط-"هـة

9!روفيالريرإنايىقيربة(ارس،لة)جملأفي3591ص."زثرلأانمنذيؤلمرحمكلة

.(إ-اميناء:والهيىة،ربارت!)عنوانهبحثفيالاصامكثافةفي
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.الاسلأهيأموقفاو!و،وارتفاعازمم!إعوراءهماا!ااالضفكيرواص-دأد

بماالاتصالوحصر،الكونفيبماالانت!إعلذةفيا)مثعورحصروان

ابرحممالماالاجتما!ةو!حتهإلازممصإنأسرةمنابضهـاءا)كونيرتويه

هذأان،عليهازميشالتيوالارخىممماالانسانيةوحتىؤالأكبرالأكبر

ممهذلكمنوالاذطلاق،الث!ورلأفقرضييقالاذمسإنالمشاعرالحصر

ارتةإعهوالصإإتوتالمثالمنا!حدaهـبحفالقالصلمنور)ءهماالى

.الآؤإقوأفسحالم!اءروأرقىالمستوياتأعلىالأومشاعرهبالاز-ان

موة*4يعيولايدركلا"ولكفبرجودهغريزيأي!عراطيوانان

فصإ!بردودش!!ورهينحصررانما،اكونبابصلتهيحسولاالوجودمن

يت!اوزلاالذيوالانسات،ذالمثيتش،وزولاالقريبلمحىيطهغريزته

وعب"يبلغولا،وبيئتهالةرليببم!طهصلأتهمنأيميروهـعيهاحساسه

و!،وخالقهالكونمن!لىالوجودمنموف"إدراك!تيمكض"حدأ

فروعبأحدتتصأءالمأكانولووعمهدرجةفيالحيوان!ت!ريبانسان

كانولوحقأانسانأكانالوعيهذامثليماككانواذا.وا!*لممالىرو"

لائهوعبودت"،جهةمنالأرضعلىبساطاتهالإنصإل!شعورإن.أميسأ

كتار"فييتحلى؟الاسلام"تولاقيلع!"الذرا)!.أ4-مي. .ء--يس!وهوكمحرىبمصا

الكريم.القرآن،المترل

قىتقيالتيوالغايةالصلاتجيعكايةهيبالدهالانسانصلةان

وعشيرلتهوأسرقهبأهله!لإنسه،نفصل.بمبصأمن!ثاأعلىفهي،اليها

نا،والمحنويالماديوصساعهوبمالهالبشرمنجنسهوببننوؤومه

الصلةكازتلذلكر-"الصلعنمتفرءةللهنحاوؤ"مم!ثاالصلأتهذه

تلفكا.اندونعليهااحاكةاو!كب1)صلم!ت3هف!يتال!لمياهيبالله
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شأموال-وءشيرتموأزوا-لحرإخوانموأبناؤآاباوأكانانقل)

اليلحأ-ب"ترضونهاوممس،؟ن"كس!،دهاتخ!ونوتجارة،اقترفتموها

لاوأدئه،بأصهـهالئهيألا-كأفتربرصوا،س!"لمهفيو-جهاد؟ورسولهالئه"ت

"34:التوبة".(ا)فاسقينالقومي!هـي

تماثلى،ولالشا!ثالانوع!صامنفريدةصلةبالئها!ملةكانتلذلك

وصل"الأ-هـىالصلأتكذلكوللست()عبوديةصلةف!اليأخرىص!ز

لت!،ليم!ثموطإء"بسير!مواق!تداء!دي!م!هتداءصل!جمابالاذمى،ءالانص،ن

الأذباءلان(عبودية)صلليمستواكنهاوصفا!م3لالثخاحصوحب

"رأذالةهـآنفيالم!سيحوصىفؤقدالقرانوصف!3؟لثهعبادأنفثم

.(ءمدالله)

وورد(اسرائيللبنيصرل!وجحلناهعلإ"أذممض،عبدالاهـوإن)

وكذلكألئهعبلىأيكونانالمسيحيستن!كفان)شأنهفيايض،

تعالى:،وله!لفيين!ع!دالنبيينخاتموصف

عبدهعلىأنزلالذيله،رك)وقوله(بيسبدهأل!رىالذيسبحالن)

التيالصلاتألمحماوهيبالأنبياءالانساتصلمةكاذطتفاذا.(الفرقان

الصلاتمنفغيرهاافى!لوقاتمنوكأيرهالاذ-إنبينتكونانيمكن

وحيدةصلمةف!ثيبال!الص!زأص،.منهاأقلوزمموندو!اتقعالا-رى

دائمةالصلأتليينمنوحدهاوهيأ-خرىصلايلهضارعهالاسربدة

تنقطع.ولاتزوللاباقية

.الإنسانوبين4!ةمباشرةصلةالإسلأمجممابالئهإلانسه،نوصلمة
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ويسشغفرهويعب!دهفيدعوه،ءباشرةالذالمايتوجهانسانفكل

فيوردوفد.أكل،مهمسؤولاالاخرةفيويكون،لهويسجدويصلي

،(ليمأس"جبادعوني)تمالىالذقولالمعنى!ذافيالكريمالكتاب

الضرمسهلحواذا):وقوله،(الوريدحب!!مناليهأقربونحن):وقوله

فلأبضر)دثهيمسسصلمثوان):وقوله،أاياهالاتدعونمنضلالبحرفي

وأذاالثهفاسأل!(لتاذا)ا)خبوياطلىرثوفي.(هوالالهكاشف

أجلىمنإكبواتا!إءتماأعظمكالاوولى.أبالئهزونفاس!اسشورتشا

واسطةتكونمعبودإتاتخاذهمومناللهلغيرإرووروديةامنالناستخليص

نارسولاأمةصفي،Lب!!وإةد)زع!3علىالأكبراإ*جمودوبينبهين!ثم

ص!أرسات-اوص!)أخرىآيةوجمما،(الطاغوتواجتنبوااللهاءبدوا

أمروقد(فاء-دونأناالاالهلااز"إيهانوحيالارسهرلمنقبالمث

ءأشركولاريىأدعوانماقل)لالثسركينيةولانغ!لافلىالرسول

أح!المذ"منيجيرنيإنانيقلرشدأولاضرالمأصإكلا!لأسلىا

.ابقس!ورة(ورسالاتهالثهمنبلاغأالاصإخحدادونهمنأ-دو)ن

(.أحدأاللهمعتدعوافلأأالايةهذهوقبل

كازت!كاومن،اليهوالهدايةالتوحيدتبليغو)سطةفهمإلانبياءأماا

هدفوأرفعءإيةأعظمالىويرشدونيدعونلا!ما)مظمىمنزلتم

!و،نذيرأناا!اقل(هـبلاامناليكأنزلصابلغالنيأكايا)

ولم)أخرىآيةوفي،(اؤمدهفب!دال!م)!ميقتدىكاملبثسريةنماذج

،الدعاءاوا)صلاةقبولوظيفت!متوليس!.(حسسخةأسوةاللهرلىولفي

"و!لىهدلةفذلك"الاصرةفيالناسمحاسبةولاالذذوبكل*فرقولا
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اذسانولكل،وللناسلهم،لئهورلىعون،لثهيصونأنفس!ثم!وهم

كذلك.ولغيرهلنفسهالئهجمدعو

والانسانالنهبينالصلةمضهون

ناذلك.صقبقيةوقائمةمو-ودةوالازساناللهبينالص!زأنشكلا

،ومصيرهأصرهوبيده،وبقائةوجودهفيلهوالممد،الانسانخالق!4ال!

بالنسبةالم!3ولكن،وس!!طوغفلأنكرأمورضيوشعراعترفسواء

لهاواستحضارهبهاإشموراوقوةالصىلمة!ذهإحساكسههواإذسالناالى

لاا:ب!خههـذهمتعدددوصمال!بموانبلهاالص!زوهذه.ن!-"في

ايضأوالمبدعوالكونالانسانخالق،بالخالقاعتراففيي-ا

؟-(السبيالئظام)اي،والكونالان!إنلها!ؤضعالتيالسنن

الشمورعلىالاعترافهذاوينطوى.الكرنهذ!فيالقازم-عادةنسميه

كاوان"ذالمثمنالخروجيستطبحلا،ملكهوفيالالةقبضةفييأنه

منفينشأ.وارادتهوبمقدرفاللهبيد!ووأسبابلصكنمنيجريصا

منعلىالتوكلذلكعنويتولددئهمملوكانهالإنسانشمعور!لى/فىلك

السببيةالسننذه!إلانمسان!ارسةص-فيوا!لسبباتالأسبابخلق

بالثهاطقيقية4خعانشواس!إق!ثاخاع!القلياعمادهفيكون،واسد،رها

سبحانه.

هذاوينطوي،وقوتهسلطانهوعظيماللهةدر-دهظيمالاعتراف-2

والخشوعلهبالخضوعوالشعور،وتقديسهوإكبارهالثهتعظيمعلىإلاعتراصط

بحكه،والرضى،لأمرهاطاعةوا،ايهاوالالضجاءوالخوفاخ!يةوا
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كلهفيوطاقتهجهدهالانساناستنفادمع،اليه،والتفويضىلهوالدسايم

مأالدنيويةالتصرؤ-،تفيأكانسواءوتفكيراص!دأروضهيقتضيعل

.الحياةالمثمسافيالدفيبهالي!طفالتيالأممالمن

لمحاالئهبح!لمىذلكومقاب!زالانسانع!اللهبنعم3-الاعتراف

)نقطاع،بلاعليهويسبغهاأسبغ!االتينصمهعلىوشكرهالحيدة،صفات

فيهيكانتوانلهاواستماشهالنعم!ذهانتفاعهم!هـح!!فيوش،صة

وماالارضخلافةمنمنحه!صعلىوشكرهتن!طعلاد)ئمةالحقية"

الارض.رالسمواتفيلهسخر

،)مبادهوالممضوحة،نرلموقاتهالمبمسوط"ال!هلرحمةوالترقبال!ور-4

الي!ثاالوصولسبيلفيرقدص"بما،لهضرلهافيوالأمل،نوالهاورجاء

الص،لحإحصلاأنواعصترحمتهومناللهمنتقربهوس،ئلمن

دله.والعبادة

أقربا!م2إ"لوسيلر!مألىيبضخونليهـعونالذي!اولئكإ

.أمحذوراكانربلثعذأبانعذابهويخافونرحمتهويرجون

وعلىعامهوأطاأأمرهوصإإ!كخالقهالئهأمامبمسؤوليتهالشعور-5

الاخرىا،سؤولبإتكلعندهاتنت!جمماالتيالمسؤوليةوهي.مصيره

يعلن.ومايزفىبماالثهلحمواسضحقحاره

قضلى(صهناللهواسألو)أوالدعاءبالسوالاللهالىتوجهه-6

توبواحممفالصخغفروه)ا)يهوا)!وليةوالاستغفار،(لمأستجبادعوني)

أذاالداءيدعوةيجيبالذيالقريبوهوابيبالسمبف!ثو(اليما
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يشركانيرضىلااللهلانسبحانهبوالدعاءال!سؤالوحمردعاه

ة(أحدأالئهمعتدعوافلاأ"واختصاصملكهفيأ-دأ

الرحمةومصدرالنعمومصدرالوجودمصدرلانهالده7-حب

مرضاته.وابتغاءالكونفيالمحامة

اليهتميلمما،الكونفيمالكلحبهيفوقحبأدئهالانسانحب

موجهأدكالىو،لوقد(.للةحى-،ا!دلى)آمنوافالذينوتثقهنفسه

اباؤأكاناتقل)حب؟طفوقالحب!رزأيجعلأنالماالإنسسان

وتجارةاةكرؤءعوهارأموالوعشيرتموأزواجموإ-وانموأبناؤأ

فيوجهادورسصولهإدئهمناليماأحبلرضو!اومساكنكسادهاتخشون

.(الفاسىءينالقوميهديلاواللهبأهرهاللهيأق!حتىفتربصمواسبي!ر

منال!فييجمعم!خىوهوبالئهؤلإنسالنصلمعانيأعظمومن8-

صفاته.واسرحضارالنفسفيوتذكرهأدلهآياتفيا)حفكرالسابقةالم!إني

ورحمتهقدرتهوإمظمتهوتصهوره،ونفسهقلبهفيدثهالإنساقذكرإن

الئهومنالكون!تالانسص،نلموقعضحضاروالىتذكرهو،صىة،تهوسانر

معاني.منذالمثتبعولماوللكونلهالخا)ق

قوله:فيواحدةايةفيوالتذكوالتفكرالةهـآنبمحو!فى

لاياتوالنها!اللإ!وأخشلملاف!والارضا)مم!!واتخل!!في)?(إنأ

ويتفك!وونبمكو!مولمحاوة!ودأ!يامأاللهيذ؟رونالذفيالالبابلاوفي

.سراتل1(1)
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عذابفتكنالصبض،نكباطلازرا5%لمقتكل،ربناوالارضا)!سهواتخلقفي

وأيحه"منيذ!ر!الازمم!إنوالغفلافيسيانارقابلالذكوان.(الشإر

وأكثراإحانيهذهلانلازمأأمرادذذكرهكانولذلكيخافهأويرجود

وإنماالقلبفيتذ-رهذكرهفيوالاصلى.!صبحانهفب"متحققمن!ا

الذكركالةوودتوقد.لهمثيراأوالقلبفيماعلىدليلأاللسانج!ل

وأاباءم2كذكرالقفاذكروا)أ!اتعاكةولهالقليا،!نىجهذاالقرآنفي

وردتكا(ذكرناعنقاجمهأغفلنامنتطعولا):وقوله!ذكراأنخمد

كثيراربكواذكر)زحالى؟قولها)قلبمعباللسانالذكر؟!نىكثيرا

.(قلاكموجاتالئهذكرإذاالذفي)وقولهأوالاب!ربالصثميئوسبح

والغايةدأئمةملحةدعوةأدتهذكراىابالدعوةيفيضانوا)مم!-"والقرآن

يثيراطقيقةفيالثهذكرلأن،وو"مهالانسانشعورايقاظذاكمن

منروا)كونهولموقعه4وخاصوالوجودال!كونمن!لوق!"الانسانوعي

الم!اعروبالمعانيغنجآ!إملأحمهء،لتهذكره؟توثالا.الخالقالله

ك!رسلموكهعنهيند!قسثاصكصص*قي،وءمأالوجوديلموقعهوعيهكان

.أطياةفي

واحدص!تىفيوتجمعتا!صأن؟حن!ط!كاوالمشاعرالمعانيهذءإن

الدبوديةمنوالتحررددهالانسمانعبوديةفيفالاخلدص،العبوديةهو

21-لمش!،رأا،مانيهذهواسصكأثورإربالألووو"!ةوإفرادهالاطلملأقلمحمالمسواه

صلأفيالأصهلوالجوهرإليئالألىأ،منىهوالإم!تبقدرصستصرا

العم،لمس!"فيلدسدرجاتهاوأرفعالانساؤ!ةمعانيواع!.بالئهالانسان

الأدبفيولا،ابرشمعفيالش!سرف---نلمئيولا"اب"عووةيخأولا

*،نالافنفسىفيلثها)حبودبةمص-ىتحىكأ-يئفيهـووإنما،الا-كماكاجما
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ر!رقماكلصنويتحررالمستوياتأعلىإلىألانسانيرتفعوبذلك

وحسن،"لمهوسعة،جسمهقوةيرولأنوليستطيعالحقيقيارتقاءه

باخلاصوموجهة،نيانس!م!ئذات،ومكللىرتهخبرتهوأنواع،تصر!4

إلمص"*لاءولاطغهإنولاأذىولاصنءيمرصنومواقعهاإفهاأهدإلى

.فسادولا

أوضحناانبعدبالثهالانس!إنص!زخصائصمنرناذكص!إلىونضيف

:إ""التاا!ص"اتاومفه!وخ!!بر!روو!

والزيادةاظءؤإبلةالصلةهـذهإن

اقدس!باالمظعرزلملثصنشصورو!ذكرناهاا!تياإحانيمنمعنىف!كل

الىيمكنكا،الذسيانسربحالآثرففسعىس!ط-"،رممونآن؟ممن

الذيمماكاإ-هـقوليصمحأعاق!ثافيير-كلصل-حصقاال!فسنمأويشتديرقوخما

مراتبوعينالةهذينوبين.الاذسانكيانفييجريمماالذىوالدمرك!ض

بخلقوالاعتر)ف،الاذمهـهال!وعبوديةالخالقبالوهيةفالاءيرافودرجات

والخضوع،زممهعلىلهوالشكر،الكونإسننوتقديرهللالىحابال!

حتى،ء،!هوالاعتمادووتهعلىوا)!و؟!،وزقديسهوركظيمه"لهوالخثوع

والشعور،إكونافيالمقدرةوالسننهـوعةالمش!الأسصماب"ممارس!حالجمأ

ل!طص-"ضمحهةةتكونأنيمكنم!صمةالتفالمعانيهذه!،وعامهلىهـقار""

صحارجهافيويرتةيتنمبورإ!فيالانسانيمسعىأنوالم!ثم.ص-ور*قويهأو

أكلسه.صنا-ير4ليوكل-ألمجال!ذافي-ليممونوأن

جانبمنوالزيادةطأ)ون!مووألاذساناللهبينالحهـىلمةهذدوأز!،ف!
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تمالا،ولهذلكفنالستةواالقرانزصوصصنكثيرفيظاهرألانسان

وقولهإإيمانأامنواالذيئويزداد)وقوله(دلةحبأأشدامنواالذين)

3يزاللااا)قدلصياصديثفيوقوله(خشوءأويزيدميبكون)6!هالى

.(...أحبهحتىإ"وافلباايايرتقربءبد!ب

إن!ر-،لجمأ2سلبيةالضةصجهةمنالصلةهذهدكونأنو؟!كن

صثلأح!نا،!برةالكةتحالاتأشدفي،لنعمهوجحوده،لخالقهئالانسان

للحيوالأمعادلأيج!لالذيوالوجودالحونفيالحة-وري،وقعها،طبق

وصدودااعواضاتكونكأنذلكدونت!صونأنويمكن.الأعصم

نأأومس!تمراركوقأنيمكنذلكوصزسيهـانآأوأوب!لىغفلهأو

!القربإصحودالركهـوافيمكتدرحةالتذكرمنفتراتبينعارضأيكون

الثه.من

وربهألانسانبينمتبادلاصلة

وذ)ك.ه!تقابل!ةصتبادلةم!لةوالاسساناللهبيه!أص!زأ!ذهإن-3

إرو-!اصنليحونو،لحب.لهوتشريفللانسانيموتكرأدئهمنفضل

و!دكاأويحصونهم3يحه)ا)!كريمالقرآنفيوردةقدامبلىهاللهومن!ربه

وصفوولى!اللهيحببمفاتصعونياللهتحبونكضخمإن!ل)أضرىآرزفي

ت!رروفأءفو!فصوأءنهمال!رضيأذالمث؟!لإقرآنإ!أالرضئ

-101ا)"وبة-133المائدةأالئهكتابمنلصو!حعأرليفيالض*ح!رهذا

ؤور!؟ا)"!لىإتهـتاكأكذلك"ىأ،*حرذأأضهرولي(18)بدوركة32المجادلة

دءوةأبمحب،بق،فإفيأؤءالالى*ذكساناأإبالقرب4ذفممصأدلهوصف
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ا)ساليقونإمسابةوناو)فةإأ!لقربباالمؤمهيخاووصف(دعانIC!اعلدا

اذأ)ا)قدسياطلىيثوفي(اإقربوتيمفيدهأوقال،(المقربونأولئك

.(ذرإعأاليهتةرليتشبرأعبديإلي!مرب

كقولهللعبدالثهروذكدتهلىالعبذكرفيكذلكالتقابلممنىويظهر

لهيإ!كلضااحديثفي5!(زكفر:نولاثاواشكروأذكرلمفماذكروفي)تعالما

نسوا)ويقابلها(منهصيرصلأفيذ؟رتهصلأفيعبديذكلريىإذا)

.(فدسيهمالله

خالىالئهأنالأنساناشحورمنأر:عرأجمللث!ورالوجودفيوليس

ورصىليقربوقربأبررزكموذكرابحبحباسمادلهكلالكون3

برصى.

ومسؤولصرالازسان

والممسؤوليةالئهمنالت!يصوالإذممهإنالئهبينالصلمةهذهجوانبمن

إيضاحاإوالإنسا!االلهبينإ!هلمةاهذهؤ!مويحشإج.للانساق4بالنسمص

ا)حظيم:آنرا)4مناهدهولىوعناصرهذشرولمد

اللهإرادةكاتخرجلاوكا؟-!أرووةإتمم!أنوأعأالذخعىآأ(

اخضيا!ولاإ!ادةبلاآنيةإ""آإطاعةر!ضهايط--ع،ولكنوم!دمته

اللهلىخم!التيخا،هـم!-3تخفهفهذهوكالنجومو-جارةمعادنمنكالجادأت

لاصف!وهـ،"""ور"illقواذفينحهـصرو"ثاا)تنوووجما!!قد!هاالتياطططث

يكونماومفثاكاط-واتدالض!!كأةصض!وء"يكونماوص-كا،ف"ا-"-إر

ويةورلموتاأء،!LAالمةلي"ص!ودطلاالذ،بئكالملأذكةلمةوالجهالخاقليأمل
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3والن!ر)ز!الماكقوله؟هـ!يردآياتزشيرالمعانيهذهإفماو؟رؤصرونما

مسممى(لأجلري2كلوا)قمرالث!مسوسخر)وقوأول(هبأ!صسخرات

.أؤ،نتونله؟سماوالأرضإ-ءواتافيص!وله)وقوله

بعضلأفيجعلأذ"ذلكخاصةرط-حةأدله4خصفمةدالإنى،نأما

لاا)*كهود!لسنن%إفور-،واجملى،داتوالنجومكالمصإدنحياز"جوأذب

اضغطبافب،ليهيشالذيالجروواز؟تعا!"فتنطحقعنها،اط!هـجيسص-طيح

والضوءالحرارةوقو)نينالدمويةوالدورةالهمممناسمأوقوأذفيا؟وي

قدرةرخلقأخرىج!ةصتولكه".4ا)كونب1)س!ن3هذمنوغيرها

51إكردونالتصرفاترالأؤحالصنترولىماتختارعشارةحرةوإرادة

.إجبارولا

يأ(الضجديئو!لىرخاه!ته،ققولهمضلفيوأضحة-يارالاصو-رية

وقوله(اهاودموفجورها3،!روفأأهالصووص،وذ*س)قولهويقينالطىعلىدللشإه

ر!بممنالم!و!ل!ووولاأك!وراوإكل،لشإ؟رأإص!اهـرويىهدينا!إناأ

.أؤلميكةرش،ءومنفايؤم!شاءفن

التيالمحوقاتوسائراطرالخوقالإذمص،نبيناطلمقفيالحمييزوهذا

رأ)الايةاالمهدمثلجرالذيهـوؤيهاخش-إرلاإصدوحلريؤإلالهاليس

والقههـإمشمسواالأرضفيومنا)مسهءواتفيمنلهلىيممصجىاللهأنتر

عايهحقوكثيرالناسمنوكأيروا)ثبمهـوالدوابالجى!الووالنسوم

يطيعهأيا"يسجدالو-ودفيص!كلفجعل"18أحشجسو!د"(ال!ذاب

ويطيعونليمم!جى-دونأيأوكشير)3عضؤالقتلىإ-إس!اأص،و!وءأ

طب!-،نال!ىءوعذأ.رم!ص!لىونولادء!ونأيضأنوآخىأتيأو؟"لجر)
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م!يئته.بمسضإلانسانيمنص!اأنالثهساءا)تجماالحوةالاراد-عن

وتقدير*و-لمقهاللهصنعمنالإذ-إنبهايتصفالتياطريةهذه(2

بالنسصمة!مرأأماخىيرأكازتسواءأفصالمنعنم!يذمثأماص؟نولذلك

التيهيالمشيئةهذهلأنا،طله"الثهمشيئةعنخارجأ)يمسالإنسانإلما

إرادةعنخارجأإذنءضهانشأمايكونفلاالحرية!هبخلققضت

)11.إهليااالثه

،ومحدودةمقيد"الإنسانابي،اللهصصالتياطريةهذدانع!

المحيطاحونانظامأصاقذفي)طهـيةهذهيكلارسفالاذسان.!طلمة"وليسصت

نأيستطعيع5-!وإوقوانينهيلمنهوفيرأنليسشطيعلاوهرو،به

الماءكانفإذا.ويصهـلهايخرق"أقلا،ؤ!سبويستفيدمنهايستث!رها

).J,واطدر-هـلي-،العاديةالظروففياطهـأ!ةمنصب-"بدرجةليخلي

مولدعتصريمنيشكونوالماء،"معيضلي-حرعةيدوروا)قمر،باخر)رة

تجريألدمورورانأ!!مومملب"،صحينةليلمسبة4ارووضومولدالماء

،والسهتناطططهـذهعلىيخرجأنطيعليسهلاؤثو،ص!؟ل!نسقعلى

تنوغفيويسصخمرهـ!صت!ايسهف!دأنيسص"طيعوإنما،يخرقهاأنولا

.هـ!اأحو

!فةا)ةدا!ىءامماؤت!بهحقعا"3،دطإقوار-ودا!!رند-جمربهاالتنالارادةهذ.(1)

منالا"أرادلأقيرالتواءيالأواءر-ضءفتإقيافهيالتثصريعيةالارادةوأماالكونية

اءخهـ-خيخرةلافيةا!ءوةالاراروواص،،ص!ا)ة-،!أواةةتهاءوية-ر!مقىكوارو!ااكزال!ثر

ليةملءافلكلإ؟راء،ولاالانسان)-"ارمتفاء،منو)يسال!ونفيصبرركطعابى:يء

.بايحاد.و.-"<Aالارادةتإةتءاء"وءزمؤ*لا-ة-،رالاذسانمن--لفانرا
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تئ!دربإتفيمعبخةل!خنووؤقكلأصءيننظ،معلأالكونسرإن

نهحةالقرآالايالط؟ا)لمقدهـ(من)هوأو(ا!مدر)هوواك!يفيةأالكية

منهي!تقومادير4إتالفظودممصخعهل"وافحةإلض،!اتهذاإلىكل!ير

وقرلهأبقدرصإءاسطءامنأنز)خاو)اىزحاكقولهوذلك.المعنى!ذأ

أنخىكلتحملصاي!لموالئهأوقوله(والضكارالليليقدروالله)تعالى

ذلكمنحوأوصأبمقدارعضدهشيءوكلتزدادوماالأرحامتةيضوص!

شيءصإنا!وقوله(تقديرافةدرهلثيء؟!وخلق)تعافقولهوأصرح

.(بقدرخا!كاه

السننسبمس!وء-ةأيمماب!درأوكونيبرن!ظاماذنمحاطلانسانuو

هذاصنجزءنفمسع،حرليفبلذةسهاوص،د"،ططوالحضاتيرالتثتدو

!ينفذوقوانين)سننوفهـة،قدرماأي(القدر)أوا)*إمالكونيالنظام

."القضاء"أوالشخةيذووووذالمثأإقدرةالسننلهذدقبعأ

حتىفيهمالي*كلصكهجزءالإذسانو!طهال!كاونيالةظامهذاإن4!

الئهفبإرادة.4لي!!ط"وهي،اللهم!ث!لجفةضنواو!ةاطهـةاإرادته

عالمأاللهكانولهذا،وقوانبء":لسفيفخططهرست!!وبإرادته،جدو

الحوادثهـتهترريا)قيللسضنا،ةدرهولأنه،حوادثه-دوثقبلبه

معينأ،واتجاهـ،معينةلههـرعةر!حضعهالةلآرر"لىالذيكالمهندس"الهتبه،

سننصةدرسبحانهوالله.فيهدكونأعأقبلصووح!ثالذلكي!رفف!*

،السفن)حلكوفة!،تحدث-جت4حوادزبحدوثوالقاضي،ال!ون

ر""مفأوتخدثتقعحين(وضه،ءهاأو،لهااإقيلىر(رهاؤلى)يعرفو"3

ططة.الخصوالقواذ؟ب!اإقدرةاسنناإملك
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لاالتيالقيودمنبس!سل"محاطالإرأديةالإنسانأف!إلإن15

قتلأو،صيدأوإ!دووقضال!ر"يكتبحينؤكتابته.فكاله-ول

خلقأ،يخلقها!بإراد)تيكونذلككا،إنلإز-وعد:اناإجراص،

القتلأولل!خابةر-خدملهـاالتيالألض-إءفيوبخواص،يخاقي!ا!الخأوببلىه

حلقةالحوادثهذهمندد"l-كافيلهوإنما،لهاالواضعهوليس

وهـ،وباقيهاواختيارهكسبهمنهاوصلى!جممايمثيرةحلقاتمنصكيرق

ولكناليهالفعلبينس!لذالمث.خاة"منولاحنعهمنليسبهايحيط

ذفمسهاالحرةإرادتهأنلا-ظصاإذاسيماولا،خلقنسص""لاك!مصبنسبة

جملقالإنمسانبألنا)ءولالوافحأاط!ام!شماكانلذلك.أيضألتهغوقة

منشيئأيوجدأوهو،عدممنشيءإيجادالخلقلأننفسهأفعال

أيضأفيهلهليسبرباطموبمودبثصيءهوجوداشيئأربطوإنما،العدم

،والمبدأالأصلحيثمنبمسبباتهاالأسبابفارتباط،الخلقمنكثيء

بينهـاوالعلاقة،بالمسبباتوالألم!باب،بالمقدماتالنتائجاقترانحيثومن

محيطةالئهمشيئةكانتولذلك،صغعهمنوليسالئهصنعمنهو

الناشئةأفعالهوكانت،(اللهيشاءأنإلاتشاؤونوما)العصدبمشيئة

الثه.خلقمنبهايحيطوبمابمجموع!ثااخحتيارهعن

منأو،وسننقيودمنبهيحيطمارغمالإنسانولكن6(

السننهذهنطاقنهن،حرةإرادةالثهأعطاهقد،(أقدار)

وطريمأ،أشياءمنشيئأيختارأقبهايستطيعالأقدارهذهأووالقوانين

جزئيةكانتولو،مشيئةأوإرادةص،حببذلك؟كلو"9تأعر!ان

بذلكوهو.اللهإرادةهيالتيالمطلقةالكليةالإرادةتشاهـبر6محدودد

فيجاءوقد،ويك!سبويصنعويعهلويف!لويريديشاء
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والمشيما!-ةالإرادةالإنسانإلىدتذسبالتيالآياتمنال!ميرالئهكتاب

تعالى:كقولهوالكسبوالعملوالفمل

(.رهينكسببمااصرىءصشيءمنممل!كممن)1(ألتنا!وما)

:ممرانلواالبةهـةيخاوهوله

.أيظلمونلاوهمكسبتمانفسصتوفىثم)

.(!لجتمانفسصاللهول!يرشي):وهوله

وقوله:.(د!كسبونكانواماقلوبممعلىرانبل!):وقوو

يعلم)أوتصن!عونمايملم!:وقوله.(رهـينكسببماامرىءص)

.(تفعدنما

.(اللهيعلمهيخرصنيفعلواوص!):وقوله

.أيرعمكنكانوا

.(ذ؟رهلثاءونتذ؟رةهذهإن):وقوله

بماءاجز):لهقوو

.(فرفلي!!ثاءومنفامؤمنشاءفن):وقولا

نؤتهالدنيالثوابيردومن):وقوله

.(المثصإكرينوسخجزيمنهاءفؤته

الةهـانفيصلمس!وبأاطلقفعليردو!

يرلىومن،صةع،

ألئه.ء*!إلا

الاخرةثواب

السبيلدس!لوالا%خيارالحريةالإزسانمنحإذتعالىالئهإن(لأ

زةص"إبم.أي(9)
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،يجبرهولاكرهأعليهيحملفلا،اخهتيارهكانأير،يختارصاإلى

سبيل.منيختارماسلوكلهيسهلو)حكه

الكريم:كتابهفيتمالىاللهرقولالم!نىهذاوفي

وأما،لايسرىفسنبسرهالحسنىوصدقوازقىأعطىمنفأص،)

.أللعسرىفسة"شرهباطمم!كىوكذبواستغنىبخلمن

يكولطثمبالاص!تياريبدأالذبم!هوالعبدأنالآيةهذهفيويلاحظ

ومثل.عليهايكرههأدادونيختارهاالتياطريقور!يسيراللةصق

يؤم!نوصن):و-قوله.أقدبهماللهأزاغزاغوافلما!:ت!إلىقوله

.أولمبهكدليإلئه

بإيماكمر!مي!د!مإط،تالص!وسلمواآص"واالذيخاإن):وقوله

.(الفاسقينال!ويف!ل):وقوله

(.الظاإكني!ديلااللهإن):وقوله

.(سبلنالنهددنهمفيمصاجاهدواوالذيئ):و!وده

تشلجيت،وألىلىلهمخ!يرالىكانبهليوعظونمافعداأغمولو):وقوله

.(مسهتقيمأصراطأولهدينا!ءظيمأأجرألدنامنتبنحاهملاإذأو

!فدلصحاأو

لذياهوإمسدا

القرانفيجد!كثيرالايات

السصلجيلباختيارأيصد

ل!أفيهاليلاحظومم!ا"

-ينئذنفتكر،ملأقوا
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وأ"ووسائلهسبلوتيسيرلهأحليربابرة-حالله11(هـلىاية

بالضلالبادرلمناللهمنالإضلالذلكال!رويضبعطريق

)خفسه.

باختيار

وا!حارء

التيالقدرةحدودوفيللإذمماناللهأءطاهاالتيالحريةمقابلفي(8

ومسؤولا.ص!طفأجعلإياهاص"حه

والاصتسإدةوالابتلاءالاختيارسبيلعلىبأوامروأمره!طفهأنهذلك

ولو.والإجبارالإ!راهسبيلعلىلاتختارحرةإرادةلهجعلإفي

صبيلزسيرأ-!هـاءه:يين(الاداب)كلمةتأتي(1)

تهدىلاإنك):زووالىةولهءحلفيرذلك،(سبابهاوقسهل

.(يشاهمن،ديالله

"يريدهلمنالخير

و)ءناحببتمن

.(الظاإينالةومي!ديلاال!ان):وترله

.("دكماثم%لمقهضي.كلأعماى):وتولا

درنالضهلاليريدلمنالهالةصحأ!ط،الإتلالور!ابرإ،

زه،لىتولهفيالةظ،ناجمتمعرقد.(إينالظاالله)ورفلى

.(أواياءاثياطيم!ااتخذواإنمالضلالة3علإ-ق(وفرية

ا.إكر

فرقي()

كفوله:

?ى

كلالدلالة"رائافيإ"نىوا

(اطقالىيهدي):كهوله

"ه!يفات-براقهدينا!ثمود

اةوآصا)رزيئنجتاو،نيرح-بر

88

المنزلةوالكتبالنبواتطريقعنلهوالارضماداطير

واما):تصالى،ركقوا،الر%د(الىيهدي)و

كانو!بماالهونالهرزاب4صاعهة(خذغمدى81ءلى

.(قيةدنانووكا
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وأصلطرةبالةطائعأله3يريدالذيمماالعملعلىمجبرالجعلالثهأراد

أجمعين(ألهداش،ءولو)المحلوقاتأنواعمنكسيرأ!ىمل؟!الجبل

المجادات؟ستصابةالىمسابةأوغريزةأووطبعافطوةافدايةلجعلأي

وردتاإحنىو!ذا.ا)طصيه"أنينليقواليومالمصروفةفاالمقدرةلسنضها

علىيرما!مأنشاءلوأي(أشركواكل،الئهشاءولو):الأخرىالاية

ول!نه،لةمككذلكيخلق!3أوء!ليهاومجبرلمحملآالاشراكأوالهداية

.)1(إرادغموبمحضليأنفسمواعتداكملاكأيار!ذلكريركأنأراد

.(فعليهاعيوصنفلنفمص"أبصهرفن!بحمنرم!ائرجاء!قد)

الناسإلىرسهلمهطريقعنبلغهاالتيتعاليمهأوالشرعيةالئهأوامروإن

الخدوقاتبقيةالىبالنمهبةالحوزيةاللهكأوامرالبثموإلىبالذسبةليست

خلتكاأصلمنافلوقاتهذهانصياعلأن.وكالمعادنوالجاداتكالأفلاك

لاوجهتفةدالب!رالاالموجهةالتعاليماوالأوامروأما.والطحتهي

يسهءحمل!ثا؟حردا!ادةللإذ-إنال!وجعلالفطريالالزامس!يلعلى

الذيمماالابتلاءهووذلكتنفيذهاعدمأوالأوامرهذهتنفيذفييشاء

.8،ا!لائدة(ا-،؟فيماليبكأاالازسانبهخص

وربما

ليمميرأ(صم!يعأفجحلناهنبتليهأءمشاجنطفةمنالانسانخلقض!إنا

إنا):تعالىقولهفيوردتالتيالأماز"هوالمسؤوليةصلكان

أيشاءهاللهلأنكان-ركمبأناحت!!االذيئالمشركبنكلالقرآنرلىرلذ)ك)9(

لرأشركواالذيئصهـقول):تهال!قولهفيوذلك،ذاكوضاءا):ركعلىبارادفم3حماالمهاأن

علىالملزمةبارادتيجبرءمو!بهايخ!تارونحرة)رادةلهمخلقاللهأنإذ(أثركنامالألهضاء

.ا!ةخيارءمفياارأ-ريرحرفراأنضاء،احةوافحلذ)كشاءو)واط!ينإ-دكما
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.(الانسانوحملهايرملنهاأنفأبينوالأرضاإسمواتعلىالأمانةءرضخا

ولا):وحريةقدرةمنالانساناوتمامابقدروالابتلاءوالتكليف

آ-،ها(.ماالانفسأاللهيكلفلا1(وسعهاالانفستحكلف

وهذا.ومباشرةفرديةمسؤوليةأدلهأكلإمالانسانمسؤوليةان(9

تزرولاكليهاالانفس؟لت!كسبولا):تعالىقولهفيظا!رالمعنى

.(رهينةكسبتبمانفسكل):قولهوفي.(أخرىوزروازرة

فرديأ:لقاءالحسابلمناق!ةالاخرةفيدئهالاذمصإنلظءكانلذللا

والأر!نىالسمواتفيمنكلان)،(فردأالقيامةيوماتيهوك!3)

أمرةأولأخلةطا!افرادىجئتموناوإقد)،(فرداالرحمنآديإلا

مرببم"".(دأفرويأذ-كاليقيولماونرذ")

وفقحوادثهوأجرىسنت"وقدرال!كونخلقالذياللةإن011

خلقالذيوهو،وقوعهاقبلوبح!وادثهبهاعاةهـرهاالتيإم!هكناتلك

المحهو!م.سب-خارو؟!بر"عا!وهوحرةإرادةلهوخلقالانسصإن

حمليقتضيلاالبمثرأفعالجملتهاومنالحوادث)وقوعالسابقهذا

البشرصنمضلاولنضرب.عالهمقتضىتنفيذع!وإحراههمالناس

ناف!لو:-الأعلىالمثل!لثه-والتوضيحالتقريبسبيلع!أنفس!ثم

وعاداتهمصفا!م!طهاالسنةخلالتلاميذه-ياةمجرقمامنعرفصملمأ

الناجح!بيرحدا!اإيعرفانمنألامتحانقبللتمكنومواهب!ثم

يارستكملاأفعالمنالعباديفحللماال!علمسبقإن.وال!رالم!ب

حرةإرادةاوحرا-خيارعنناشئةهيوإنمافعلهاعلىالاجبارصنزو

كذللا.الئهخلقهاالانسانفي
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الب!ريفع!روماحوادثمنالحوقفييرريماكانإذا(11

سنناوخططاولقوانينوتحقيقأالثهمشيئةكنأفعال!منكذلك

لهاالموافقكلوقفأمام!االانسانوقوفذللاعنينتجفلالهاسقدرها

ومنالاذسانإرادةالإلهيةا)خقديراتتلكمنلأن.كلهاعنهاالراضير

واقمةوأوضاعأحوالتغييريتولماأنالانسانافماالموجهةالالهب"الأوامر

والظلم،ال!عفربمحاربةالانسانيأمرالكريمفا)ةهـآن.مقدرةاي

الأقدارمنالكونفييجريمابعضانذ)كوصمنى.السنةوكذلك

وقد.القدرمننفسهاا!كاؤحةاوالمحاربة"و!لىهم!فحتهينبغينفسم!

منافرار:الشامرلادفيظ!ر-ينماالطاءونتجضبفيالصحابةا-لىقال

قدرإلىالئهقدرمننفر:بقولهعنهأدلةرضيممرفأجالي"؟أدلهقدر

اسضحسهغهتعبيرأالجيلانيالقادرعصدالشيخعنتيميةانجماايضأونقل.الئه

.أبالأةدأرالأقداراغالبإنا):قولهوءوالمعنىهذافي

يقبلأنالإذسانمندطلبالإسلامأنيظنمنيخطىء؟هكذا

رقبولكذإلمثرقولمتحش"سةطJ,،الواقعذلككانوايأمطله،الواقع

فعملنا،مثلمهبركلدرزقاومهأنناأمرماالقدرفن.الهيقدرلأنهالواقع

بالقضاءوالواقعالرضىفيهايطلبالتيالأحوالإن.القدرمنجزءففسه

يستطيعلاالتي،كالمصائبطولولافي!اللأزسانلاحولالتيتلكهي

قادرأكاناذاوأما.الصبرإلاالحالةهذهفيلهفليسدفع!ثاالإنسان

اطفاؤهيمكنهحريقكدفعيفملألىعليهفجبوقوعهاقبلدف!!اعلى

الأعرالحديثفيوردوقدا!داويباالمرضءكافحةالقبيلهذاومن

الفههـص!ميب"ةإنوالكسببالسعيالفقرم!ؤ-"ذلكومن،بالتداوي

بكأعوذإتياللهم)قولهفيبالكفرقرنهارمن!ابالئه!اا!يالرسولاستصإذ

!1
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وشرحواضحدليلواصحابه!ين!الرسول.وحياة(والفقرالكفرمن

والسلامالصلاةعليهحياتهكاذتؤقد.القدرالىالإسلاملنظرةعملي

وسعيأدائبأوالمفاسدلاظلمومحاربةوالشركللوثنيةوم!فحةجهاداكل!ثا

والفكرالعقبدةفيص!يحةأسسكللإقامت"ابرتمعأوضاعلتغيير

الناسبرينال!دلفيهيتحةقسليمتنظيمولحما،اللهغيرعبادةمنبتحريره

الله.شرعلماوفة،

الوجودوحقاثقالانيسان

بنوعين-إكريماالكتابآياتتتبحمنيبدوكا-الإنسانيتصل

:4حقاؤةإممشفطريقمنهماولكلالوصودصةائقمن

منذأ-أ-الش!كادةأعااسمعليهنطلقأنيمكنعا!ا-فهناك

ماحوتأوالطبيعةأوالكونأوالىسوسإما!اوهو-نيالقرآالضهبير

حوادثافاالإنسانزظرا)قرآنيلفتماأكىثروما.والأرضالسموات

المااةهـآناليشيرو-ين.ذللثبيانسبقكافاقهآومشاهدالعا!هذا

كالرؤيةالحواسع!الدالةالألفاظيمستعملوالمشاهدالحوادثهذه

فياولذلكا،شضمنةالايةاولفيالتفكيرعلىالدالةأو،والسمعوالنظر

تبصرونأفلا-ينظرواأفلم-انظروا-تراأ-يرواأو!)كقولهاخرها

قتس-قدو(لخا1000وتفكرلي!وأ-نويتف!كر-دألمويعة-نوتبصر-

!لإنسانصلبحثوفيإقرآنأفيالكونبرثفيذلكعلىكثيرةشواهد

أنسانيةدجىهـبةالمتضمنالنخلتأبيربحديثالاستشهادسبقكا"بالكون

.والنباتيالزراعةر!صلحقيقةلمعرفة

!2
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وبالاستعانةاطواسبدلالةالإنسانيالعقلأنتبينالشواهدهذهومن

صضارتهعليهاوي!ةيمفشيئأشلجهأو،ممتشفهاالحة،ئقهذهالايصلبها

فيمالمضفعتهويسخرلاتالاوليضعال!!رانويحةيمالأرضفيزرعالمادية

نأبعد!رقوانينسننصنحوادثه-لحركةوماأش-،ءنهماونال!ى

يكتشف!ثا.

ويشيملأالغيبإ)عاعايهنطلقأنا-هـيم!2نعا!2-وهناك

يدركولاالتجربةكأتلي-عولاالحواكمااليهزصمللاماالوجودمن

ا-هـلممرفتهطريقا!اإيرضدقد"ولكت،ولاتفاصيل-قيقض"العقل

العالمينبخالقالايمانإلاال!كودطفيزطوافهمنانتهىأنب!لىولاسيما

.والشهادةالمغيبعا!

النهائي؟الانسالأمصيرهوما؟الحياةهذهوراءحياةهناكهل

أكاؤتسواءال!كونهذافيندركهماورأءونحلوقاتحياةهتإكهل

ماثم؟إدراكناوسائلتبلغهماوراءكانتأوإدراكناءنوتدقفيه

فيلالأصولالسككحىيذثرزهووما؟الوحودفيوالشرارويرصور،ليررسهي

هذههي؟مااعوناوخالقالانسالنبينصهلمةمنهل؟الإنسانحياد

محددا؟وسلوكأمعينةوأ%حاتالإنسانذ!ولوهلالص!ز

القرآنعليهيدلناالذيمما!الألميملهذدحة،ئقالاالوصولطريقإن

طهـيقأموصدلابهالايماناىإأيض،-العقا!ةا)قناء"طريقويدعونا-عن

الئهاصطفا!إررث!رامنأفرادالاالماةىالا!يالو-ىأوا)ونبوةهو

ليقصراوال!"لليصلودالتيقائقالحىمنإبلاغهيريدماالجشرالتبليغ

المراقبةأداةنفسههوربقىالعقلهذاكاتوإنالي!ثاالوصولعن
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أإالاهـلثإدوولسيك

مدعبثا.وصدق

حهـص!ها!ولاثباتمبدئهاأصل،ثهإتنفسهاالنبو-

امخضار"مصدرا

موضوعفيالاسلا!يةإ!قيدةااوالاسلأمنظروجهةنعركق)نوق!بل

حرالبثتاريخفيجداهامةملاحظزإلىالنظرنلفتاننودالنبوة

منذيردةيزالوماارتقىماديأ"جانه،لل!ضارةان.الانسهإنيةوالحضارة

والصوأريخىالذرةع!داكماإارةالحجابقدحالنارالةدببمالانسانا؟قيشف

وأدواتهوسإئلوارتقاءالمتزاددبعمرانهالحضاوةمنالجانبهـفاإن

الانسانرفاهيةزادتخدصإتمنا)"4أدىوماونحابردومصان!"

ذخيجههوانمااهدافهإلىالوصولفيبهوأسرعتن!اطهوضإكفت

يزالولا*اليهاالمرشد!ووالعقلأداتمااخواسكازتبثريةقيإرب

لستر!م)مةواسىال!ودنفيالمجهول9تآفاتزالولاصفتوحآللسيرالطرليقما

*أانفسهموفيالافاقفياياتنا

التيوالدينب"الخاقيةالض!إليمفيآصهـليمجلىحانبأللحضارة!ل!ن

حائلوا)ةوالأقوأمالشعوبسفئوفيالي!لىا)-إردخءصورأقهىئينجدها

ألشيراكأاحيانأاختلإؤثاعلىفي!ثاونجد،والماديال!قيليمستواهاا%"لافعلى

الحسميةالبشرتجاربنتيجةإرو-تليمالضحا2هـتهأنلش!يبدوو.وزحثا؟ثأ

وص!درهاول!اصل!ثاولاعلتهااصحا!اردركلااكثرهاإنبل"لميةوالص

إيمم!ب!وشعوباقوامفيدظعروقد،مشتركأاصب!تحتىعلي!ااتفقوأ
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التناسبوعدمالمسابقةالهصورفيالش!وبلجيعالضه،ليمهذدثهولإن

عالهاتدر-كلاان!ابح!يثالعةليالش!وبتلكومسصكوكماالتعاليمهذهبين

عصورفيالاعالهاالانسالطليمرفأالف،ليمهذهوبعض.مراميهاول!

مصه!راوا)دينيالحتقياوالمعنويللجانبانعلىيدلهذاصمتأخرة

والتجربة.لال!ةمصدرغيرالبشريةتاريخآ-هـفي

الأرضبقاعنحتاففيبدتالبشريةتاريخفيظا!رةفعلانجدواننا

الجانبروادءلملروالروحيالخلقيالجانبروادظ!ثر.روهووشموبها

جم!وتالعبينأأختلاقأوشخصيا!تهمحياكمفيعنيوفيخافولأالمادي

هذامنيكونوةدوذوحوابراهيموموسىوعدسىعدأحماءالتاريخ

أدخلقدرحنم!"ادلشتزىوكونفوفوسوروذاال!-؟هـرمنالصنف

.ليلتصلىصنماسفخصياكم"ليم!3رخالمحأ

سثضصيةا!،الأخلأقيةتعال!ء"أصلئييربملثحبكلأدتنجدانض!

الشخصياتهذهبروعوانزاددةو-رمةعظيمةم!نةعندهلهاتارفيية

البشرصنخاصأطوذ%،-التاريخبةالوجهةصن-مجموع!يمفييؤلفون

والروحية.اطلمةيةوشضصيت!ثمالمثاليسلوكهمحبثمن

يتصلوماوالماديةاممرأنيةاحضارتهتاريخ!ول!سالبثصريةتاريخان

خطين:ومنجانبينكلنإلماريخاوودارحأ)فواط،ق!سبعلومصنح!!

أهمو!و"ا)هـوحىيوالخاقيالتراثصنو"حهاليحصوماالماديةخرإرةالحىمن

نتمدورالذيإت!موراهذاالفاضحاطظأمنو)ن.قه!ةوأءلاهـ!الجانبين

علىوالمبني،الاحى"الويدرسونهالمؤلفونيكض-"والذيا)خاريضخلألهمن

الخلقيالتراثتاريخأن.الانسص،ف"الحفرإردتاريخمنوأحدبم،نبتصور
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http://al-maktabeh.com



انهعلىيذكرانواماحم!ملان)ماوالأنبياءالهبواتوتاريخوالروحي

بىفلكالمتصلحوادثهالىيمنظركأن،الماديمماالجاؤبذإكمنجزء

4الغابت!كونوبذلك.زاويتهاومنالماديةا)غظهـةخلالومنالجانب

وأالاهـالالأط!الجانبذلكنصيبودكونونظرتهالماديللجانب

لثيءيتغيرلاالتاريخهذامنزائدةقطعةكأنهحتى،الافشقماص

يحذفها.

)1(-أحيانأمنهاالكثنتفاهةعلى-الأولالجازبفيالتفاصيل3؟ثروإن

الجانبباخبمارقيستاذاا!هضمةابرلىاتطلملأإتنااطوا!ثو.؟يرة

بالهنس!بةالأولا؟-انبأميةأليهـاتعنيلاالمادةالقايئوالرو-يالخلقي

الوزنلحأأططبمنالقناطيربرجحانكالقولالاذلكوليسالثافىالما

.الأوراذيومأثهـ"أوالبلاتيهقأوالماسمنالقليل

الحضارةطريقيمنالقراتموقف

تا!يخوهـوالبشريةتاريخمنالأه!ليالجمانبالقرآنعنياقدا(

بوضوحالآ-رالجانب)طاىرلصمولكنه.والدعوإتوالرسالاتالنبوات

وا!مااديةالمالماضيحياةمنالعبرةالماالتوحيهرقمىد)تإريخهوعرض

ده5كا.تواذااةاب"ونالب!تةالا-كلالأوا)فيراء"ةوصلاليسكل؟؟كالاهتماموذ)ك(1)

)-"-دواوالقصب!نب"،لىتصلقا:بمتء-ا)"-ةةتجواا)با-ثينكبارز"يدأكفصيلات

قء"ثفلمم31Y،برلالىلابتإ!منارؤاهبىةذات)بتي3ة،قصمصمفيالتاريخصررة

ذةو-3فيس-ث"تو-كطايحاءاتةدبرلالماديبالجازبظمالاهمةء3وتت-يالاهمالجافب

،Jأر"3اتيئاالتاررخر-،لاتبصضكتازي Uمأء!:3فيصمحصإزي!مذ)كفيزينذظرءمفي.
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:ضعاقكقولهالخالدةهيليمم!رر

فيهاكاذواونعمة؟فيموصقامو!روعوعيونجناتمنتركواأ)

؟يفؤ-شظهـواالأرخم!فيوالي!س!لجرأواأوؤوله.،(الدخان"(فاكهين

كثرأو!هـو!!الأرحنراوأثارواووة3مضشدأكازوا:قبل!3منالذفيعاقبةكان

كازواولكمتإ-خاييصعمأللهكان!ابالبلجناترل!ىلم!ثموجاءص!متهروهامما

فياممصب!كانا)ةد)س!ءأ4عإحع!تثووله."ومالر"(رظلموننفس!ثمأ

فكأيخماأ:وؤوله"سبألم!ورة"أوثهال؟ينعنحبضتاناية3مس!عون

ةووسصعطلىوبئرءهـوسىكاعلىخاويةف!ثيظا،"وهـيأهاكضإهاقريةمن

ادخليلهاة-ل):شسليماتسهبأ4ص9أثناءفيوقولهثأالحج"(م!يد

لصورة"(ةوأريرمنممردصرحاذ"قال؟"حس!لجض"رأتهفالاالصرح

."النحل

ص!رئ!فيالسابةصةالاممر*ضصلىذياتعنالحديثيأتيوهـ!كذا

منوأماا)تاريخنا-هـ"!ذامن.ص!لجرهموخ"يةاعا!مبعاقبةالعبرة

فيالنفراىإا)قرآنئيقالدءوةاإمم!"قبل11بالنسبةالتوجيهئا!ية

ا)حلامسإة!وق!.هـةوصء!ىواضحةمضإةع!تفص"مااستثماروال!كون

.بال!ونالأذساناص!زعناحدليثأفيعنرثا

الدعواتتاريحصتسضوأوولى؟ء!ليتءفيماإ؟*كأعنيال!هـآنول!3!3(

الخالغ!الاا!هلشيرإء"وديةامن-ث!التساىأالانسانو-لاتالتيالمتعاة!بقي

اللهأمامإ"-"دإإمم!!؟وأسضورررةاإصيرئيوا)!ف!صبالئهالصلاىأ4شدفعص

وم!رمإحمايااإ!-ا!أأقوأ!.طثدت"الأصالعلىاسابدأود؟رت"3

هإلى*خى-لمرث

"\7
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تاريخمنالأحمىأب،نب!رزاأدويروءقيالتاىيخ!ذ!القرآنعنئلى3إ

القرافطالو-جماع!ءصأمنقريبينكانواين!كه!اأمهمثلوذكرالانس!،نحية

ورلسلأرعاور-كةصمتإعؤدورسىلأ)يذكيهـهم!ممنغيرمالماوأشاش

.لا!عدليكنةكهسصي

الح!قبينالصراع!ححةإممهـآنالي"كأخى)11سورءمنحثيرقسورفب

اللها"يرالذ!لحة*برديةfواوالق!،لىاودكماووا)حمصرأحلرلي؟توا)ء،اطل

رسل3هموأبطالهالصراعهـذأوعظماءوحددألمحهع!إددمنالمتولدقوالحرية

ثث!ب.ولاآمةمن!سمكأللىإلذين)الأنرلجياءالثه

:إصراعامننوعينعىوإز،اتالدثحريةوتاهـيخالانحمص،نحيماداحأ

)لمسمحخيرهـ-مماإطبيعةامع(الصرا!زراأكان!وأءالماديم!للكسحبصراع

-"حسابهعلىوالاثراءعشدهص!)سلبالانساخامهكافإموتذليلها

الدولوتاريخالماديةإحدوماتاريخهـوالذي-االصر)عهذ)وتاهـيخ

ؤ+والا-رال!وعأما.كفيرةكتبلي"عندتقد-السه،سيةوالحماد

الانمساتبينوشمواتهوأ!وأثهالازسالأبينونفس!"الانسانبينالصراع

و!ذيبهذفيص!"الانسانترقيةوغايتهالشريرالسيءوألانس!،نالخيرالفاضل

وأسا"وأرؤكلإءإريخيناأعفمأو!وأللهمناءعقاأكلصتوزقريبه

3الممنويا)خا"يالكسصباتبلبينمصماز!إرن!طولاوأففد،ث!ا)!راعين

من؟ثيرةصص3!اذةرالأزبه،ء"ودرةسلم-إصبروص"انظر!1)

.انالةر!سورلحثائيص،رذةةصصحملك؟ت

89
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!تالف،نيالنو:غايةهوالذكب

.الصرإء!

ن!الأولللنوعوممصاحمتممالصرا

وظيفشم!+!!يما؟الأنبياءهمومناقرآناافيتبدو؟النبوةهيما

المرلى،النيالثهعبلىرنصلىمووعووووما؟ءهـدمرووما؟و!سالتهم

رسالا!م؟منرلميالتهصو"عوص،الأذلجياءهؤلاءمنعليمهالثهصدات

!!
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ا!برة

.الشعوبكلمنالانبياءا!إ

واشعبعلىولاالأرءتمنمعينة4ءةليعلىم!!ورةالنبوةإليحمم!ت

؟!فيعامةا)تمرانيصرحو؟الاسلامذظرفي!جمابلشعوببض!"

الكريم:الكتابفيوردفقدالماضيةوالشحوب3الأص

(الطاغوتوا-خنبوااللهاعىلىواانرسولأأء"كلفير!ثناولقد)

"7؟(أ."يونسرسولأمةوإمملإ)ذتيرفيهاخلاإلاأمةمنوإن)

"7الرعد".أ!إدقومولكل)

وانمااللهأند-،ء؟!اذنليسواإورهـآداافيذكر!وردالذفي:الأنبياء

بذلك:ال!ريما)قرآنمنايضإنزصرح؟الأنبهإءبصضح!هم

لممنومنهمعليك!!مصنامن3مضقباكمنرلصلاأرسلض،وإقد)

إقصص"ا"(عليكئقصص

علإلمث(ند!ص!3!!سلأوةسلمنعلهكقصرصضإ!قدورسلا)

001
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والدينيةيةالخلةبدعوا!ما)شتهروينكثيريكونفةدهذاوعلى

.القرآنفييذكروا!وانأنبياءا)شعوبت!لففيالمثالية:حياتهم

:الا!رراءووظيفةالاساسيةال!هداف21(

ءبادةمنالجثسراتحريرالرسللارسالإلىيةالالىالأ!لىافأهمان(أ

ثهموتوجهالانس!إنأوءلجرهاأوأناتأطيواوأةءراأوكالث!س!حةالطب

.oدrوالخالقالثهلعبادة

،األاإلهلاانهأبأذوحيالارسولصتؤصلكممتأردصلمف!وما)

(فاعبدون

(الطاغوتواجتنبوااللهاء-دواانهـلميولاأمةصفيبعثناولةد)

الىلجنحالاولماعصورهوفيبدءذيبارىء)كفسص"الانسانتركولو

كاتوما،الكونهذامنمنهويخافيإهبهمااو"ينفهماعبادة

تداردف!ن،الكونخالقالواحدالالهعبادةالاوحدهليوصلعمل

اجزاءمنلهمسخرالأصلفيهـوص!ليحبادةالانح!إطعنو!ف!"لهالله

الضبوةوكانت"الحيوانأنوالي!ضاوالقهراوكال!س4الطبيصهذه

وصدهالنهعبادةهـيالتيالكبرىالحقيقةهذهافاالطهـية!الالهيوالوحي

.بر"والايمان

عقبلىة-كتابهصريحوفيالاسلأمنظرفي-إ*سبقأكاتلذ)لمث

وأولهمالحقيقةبهذهالي!ثمالموحىالانبياءطريق-3تالرثن!"لات؟يم-بى11

حينيألمتوانحرافالانحطاطالماعودةوويوالودنية.دمالبثحرأبو

الاذمسالت)شع!ثانيةنبوةتأ!ثمالنبواتبينةيراتفي!وذدالةلى311يبور

?-N
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التوحيديتعاقبوهكذا،الحهيقةالى2

البشرية.تاريخفي

ثفةلواوب!التترو1،كالحثمرو

العقليدركهالاالتيالاخرىأحقائقاا)توص-لىءقيدةومثل(ب

منالروحيلقي):الاخرةالسياةفياللهأمام،نالافكسؤوليةبنفسه

الزصهـ(!"(التلاقيرمليضذرعبادهمنرمثماءمنلمحاأءره

يت-لمونمن!مرسليأرمأ!خزنتها!موقال)

."الزءري!(هـذايومما!ماءوينذرونما

هـبمآياتعليم

طريقاىاالناسهدا،"الانبياءومهماتالرسالاتأهدانماومق(ج

القسطالىالمؤديةالسدكقواءدوكألىيدالمثرمنالخيروتمييزالخير

نبوةمنيختلف!دالنبواتتعاليممنا؟،نبوووا)1(الحياةفىوالحق

لأ-والءراعاةوذاكأخرىنبوةتأقمالي"مانبوةتذم!خوقدأخرقأق

أموروعقوبةلهمتأدرص،اسرائيلبنيعلىحرمفقدوا)حصورالش!وب

قدوهكذا،)2(ءل!امح!دنبوةتعاليموفيالاسلام;Jt,رفيأحات

خلافأوذدلمثا)هامةاقي!ا!ا!اوتصقىهـالتشريعالأخلاققواعدتته!دل

بالفطا:،سا)"ةومايزانوا"حتابمممنز)خارأإلبيناتر-إت،ارساخا)ةد(1)

.(اطجصورة*)

طيباتءلميمصمرمتاءادواتفي9عنفيظم:"كريمةالاقير-يرءذاوالى(2)

لهم.احلكت

اسصحاورصفصهـةمناكز(اساةءلي):فيءدى)رأغاا)ءوراةوصفيتوفىرزا

.(ا-رائر"لاثرافاورصوا،)زور"أكانبرأنه
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كالايمانالثاليمةالكبرىالايمانيةالحة،وقماهيإقيااقائقاصالأول!للنوع

هوا؟إنبهذاولهلوالحسابالاخروبا)يومعبادتهالىوالدعوةجالثه

اهيمكاننالأنبياءبهاجاءا)تنالأديالنابرععلىأطلقالذي(الاسلام)

...وءلجمد!ومولمىونوح7

النورالىالظالاتصنهـإخرإجهم3!النأ!دايةليإبرلمةالأنبياءوء!مة

.والسدكالأ-خلاتثأوق!دذوالكلالايمانيخما

:ؤلجي!اءلاا131

وأجتبامواصطفامالمسسضقيمالصرا!اىاأد!ا!هـلىالبشرمنأفراد

الكريم:آلنهاالقرقيوردؤقدقد:ةلهمو)هـكوذواا)كاس!لىأيةوأرسالم

أ،الناس!وممشمارسلاالملالكهصضمايصطفيالد)

(...ابرإهيموآلوذوحأآدمأصطفىألثهالنأ

أي!اءمنرسلمنىتساللهولكن)

مص!محيم(صرأصااصااوهـددكاموا!بمخبدكاهم)

هؤلاءبهايكقرؤانوالنبوةوالحماالهتابآتدنامالذيخاأولئك)

!بهدا!مالثههدالمالذلينأولئك.ب!فريخمابهالدمسواقومأ!او!طنافقد

"ألانعام"0001إقتده

ويزكيهمإتهاعايهميرشلو)،بأذ"عرةميتأكى*ش!!عدووصهف

.(!والجعةعرانآل"41والحكلالكتاب3ودحلأ

ولاصنلاله-حزءأولاآلهةأذصافولاآلهةوليسوادثصرفالانبياء
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اصاقمأ.صالالو!"!ف"فىموليسللإلهأبناء

.(مثلملشرالافنإنهـسل3لهمقالت)

والنبوةواطىمالكضاباللهيؤتيهأنلبشركانما)

.(اللهدونمنأحاءباداكونوالاكاطاصا

.(ايخاليو-ىمثاعبشرآنا)نماؤل/

بمنالقرالنوندداحبوديةباالانبياءوصمفولذلك

قوله:مثل

هميعصد

يفول/!ثم

فيوذدلمث

(داودعبدناواذكر)(ءجمدنافكذبوازوح!ومقبلهمكذليت)

أنممشاعبدالاهوالن)المسبحعنوقال(أيوبعبلناواذكر)

اتانيعبدايهانيقال)ايضأوعنه(اسرائيللبنيمثلأوجملناهعليه

(بعبدهأسرىالذيسبحان)مصر!!لىوعن(نبيأوجعلنيالكتاب

.(نذيراللما،!نلي!ونعبدهعلىالفرقاننزلالذيتبارك)و

.(أربابأوالنديينالملائكةتتخذواانيأمرأولا):تعالاوقال

الالهيةالعنايةاصطفتهمص!مطفونالبشرمنأفراداذنفالانبضماء

نفوسهموحموانسانيت!3رجممافيللاقتداءمثلاةكاملنماذجاللهوجعلهم

وتعاليمهرسالاتهلتبليغواختارهمللهنفوس!3وخلوصأرواحهموعلو

البشرءالا

ف!ثمتفريقبا6الاساسهذاعلى!مالايمانالقرانأوجبوقد

http://al-maktabeh.comأحدبيننةهـقلاامعينةرلى،لةلاداءالالهيالاصطفاءايالنبوةأوقما



.أنبياءبأ!مالايمانحيثمن!رلصإ4)1(من

:الانبياءساتب

بمدنهاالتيالرلصالة3ءظبحس!باتبوءردربم،اتعلى3أنفسصمول!كن!+

بعض(ء!لىب!ضهم!فضلتالرسلتالمث)وزمانأصكانأضولهاج!من

11اوسلكالذيأيزيدوناوا)فمئة)اىاإ!أ!س!الذيالنينليس

أرسلكالذيهؤلاءوليس،عاداوغ!دأوال!حرأثيلكبنيب!مللث*ب

وأوسعههاوأثهلهاالرسالاتمبلغألحاتمةللعالمينرحمةلي!كونكافةالناسالما

.أخدهـ!و

2)النبرةطبيعة

تههيد:

العقليستطيعلامامض!اولكن،واسعةتزاللاالمج!ثولآفا!ان

وطبي!"نوعمنلأنها،الب!اد!ملأن،وأدواتهطبيعتهبمصطلمقأ

باقتصارالاءخقادوإن.ا)خسهـيبب"إحقليةاإإطرليقةمعتتةقلانحتلفة

الحيالتوعهذأوعلىالإزمم!،نأدركم!اتناا،ملومةاطقائقءعلىالوجود

.285ال!قرة)1(سووة

ا--ابسن!غيرهمنوف!زهاالأذه،ن-!4.1رتةرر3!صاه-ةنرباك"-يركاذا24!د(3)

عن!تإف-قيةتى،وانطولةوالهيةالهب!رور"دكاهكاكبرغا)ولثررينوالار)في،عا!ظ!ررا

.اير؟علواءايهاورةاوزوء-ة!افيألىصة،تراظ-اهرا.هـتصمى
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وكذلك.فبصهو-كلودالتفكيرفيضيقعلىيدلالرجرد!دة،ئقمن

الكونفيإن.الح!بةالتجربةوهوالتجربةأنواعمنذوععلىالاقسصار

يقتضيالذيالفنيبالإصساسإلايدركولاوالكيةبالحىمسابليدركلاجمالا

حوادثالكونفيوإن.فنيوتدريبلرياضةنتيجةهـوخاصأذوقأ

وعندال!صورجميعفيحدثتوقاذععلب!الasءيبيةوافهاقأروحية

والتنويمالأفكارانتقالصوأدثالأذهانإلىوزمربهاوتؤكدهاالأممجميع

لدخو!،المعارضص؟قفصخهاالماديإ!لماموقفيزاللاا)هتياإفناطدميم

.حظيرز"في

وأل!كسيئ!ممسليا)!صءهـكالدوس!هسذافيالمف!كركمامنعدداإن

وآفاقرهـحيةأصرىط!لمهء"منحوادثوجوديؤكدونوغيرهاكارليل

،تالإففيأنكذالمثودمضقدود!،الممفيهايجولالتيالافاقغير

إليةالف!أوا،وهـبةوهذه،اطىوادثمنالنوعهذابهايدركخاصةموهبة

؟سائروتربيةود!بهمرانالاوكأتاجفردإلافرد3!تتفاوتالروحية

احسبكة،اكالسجررممةر:حيةقيربةبوجودوليكأولونوالمواهبالم!تإ

وفيالأممجمهععشلىالرو-يةالتجاربوجودمنهكسلييستدلو

ز!ارجإلاصوف!نالمشكبارمنو!أصحابهاوصولوهنالدياناتنحمتلف

هذهصدقعلىوعصورهموأفوامهمعقائد!إ-"لاف"9(رغممت!ا!ة

بالعزوفعرفواالذيخا!منوملةأمةكليأأصحا!اأدأولاسيماالتجارب

قءنرلكلسبلفيتخدوقداطاصةوالأغراضالسشخصيةالماربعن

صفات9عنالمنز."واحدبالئهالا؟،نالىا)وصرلوءو(1)

الهقازهـ.ةصلفيوا)وساثلا)ءاياتءةإبهي"ح-ليبذ)ك
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فيالروحيةالفماليةهذهبتنميةوعنواالحسيةوالشهواتالم!ذاتمنكثير

وا!ترعايقالمكتشفينمنونبغاؤهروادهالمادياللعاكالأوإذا.أنفسهم

كذلك.روادهالروحيلليحا!يكونلافالاذا،والرياضيينالفيزيافيينمن

كمنحنيولا-الروحودهـاةالأنبياءمنالروحيالما!روادإنبل

رهالخطالصفوة-!منالمحرفينأوبالمظاهـهـالدينيةالم!مسكينجميعطبعأ

تاريخكاوالاخلاقيالعمليأثرهمممقوفيخلقممسدوفيالبشرأبض،ءمن

.الماديالعا!نبفاءمنوأذد!أقلعدد!فيو!اطضارة

لابلإنسان؟!يستطيعهلاأمراالماديا)حا!اكتشافكانوإذا

روادمنليكونص،حبهيؤ!لعقليونىوغخاصةمواصبمنلهبد

وادفأخفىل!كونهاواالرو-حيال!،1أفقفيفذلك،الماديالرإأهذا

كانولذلك.وأقلالبثمرأندهـفيوالنبوغا،واهبمنرقتضيهماولأن

ايى-اةآفاقفيمهكتشفينورهـادومرشدفيموجهينمنللبثسرليلىلا

الإنسان)كتابه!أالمناسىبةهذهفيكاريلويأسف.الغييوالعال!الروحية

الفعالياتيف!مفاقيحماهأالحدليخةاطضارةلاتجاه(المجهولذللث

الرو-حية.

***

(الشهادة)إعانوعينإلىالوجوديقسم،سابقأهلنا،؟الإسلامإن

وطرليكل"العقلوالتفصيليةالاجماليةمعو!تهوأداةسوس21!الطو!و

الكلامحينالكريما)قرآتفينلاحظهماوهذاالحوا-!وأعوأنهالتجربة

ء،ا!ووالثاني.(الشهادة)عا!أو(والأرضالسمواتملكنوت!على

أش!لهأكلوالوحي،الروحيا!ممف!مرؤفوطريق(الغيب)
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وحوأدثهوءإكاتهأسالمبهووسائلهلهالم!رفةمنالةووهذا.و!ر!ح!ا

وكذلكالعا!هذاعلىامف!ادةاعا!مقاييستطبقأدنالخطأومن.الخاصة

بدايةفييبحثأنعيستطبلاالماديوالمم.وأساليب!ثاالمعرفةطرق

الروحوفيوأسرارهألوبمودفيالقادماإكظامعلوفيونهاليفالوجود

الوجودآفاقمنإليضأذ)كغيروفيلنظامهالمدبرةللكونالمسيرة

الح!ي.ءلجرأوالروحي

مدبراخا)قأللوجودأنالسابقةالفصهولفيبيت!و!كناوإذا

أرقىوهوالانساناللهيدعلاأنءقلأالى!ححبلالمقبولمنأوليس

ليمم!خطيعلاالذيالمجالفيولاس!يماودخليمإرشاددونالارضفيمخلوقاته

ي!وتأناللةحكة!تكانولذالمث.مجاهليكتشفأنلينفسههو

:الوجود-قاثة!م!رفةاىاالانسانبىليص!لطهـيقانثمة

يدركوب-"ناميةقوةو-هـلمهفيهاللهخلقهالذيالعقلاحد!ا

غيرناقم!،أيضأنفسهاسا!الهذاإدراكهكانوإناهـسوساالعاحقهائوت

.والأزمانالىصورخلالتدريجيأومتقدص،كامل

وص-!الغييالعا!صقانقلادشأكاللهجعلفقدال!ثافيالطويقوأص،

طمىحةمنلأنهادراكهوحدهالعقليسضطيعلامماادمسوسال!إأوراء

هـرزاوراءمماغافلاجاهلاالانسانردعاملاوذإكطبيعتهعننحتلفة

ءلميهوأقيمتبلغإذاالانمصإنيتحمل!ثامسؤوليةوراءذلكولانال!كون

شفوال!الغيببما!الازممهإنوصليكونالطريقهذاوعن.الحجة

أىإالوحيطريقهـووطذأ.الإلهيةالحقيةةوأهم!ثاالكبرىالحقائقعن

ألا"خس؟م"البشرليفيلىتنحتارةصفوةاتصالأصريقأو،الأنبباءا
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-إذقوبرقيالالهيةبالحةصقة"عظيمة-ية!ووليطاقةفائقةروحيةبمواهب

الىقلكوظيفةاالماهذاإلىبالنمسبةفوظيفت!3.وسالمحم!غيرأخييأالعا!

وإر!ثاده!"البشرلبنيحقائقهكشفوهيالمحسوسالعا!إلى!النس!مة

روحية.مداداتواستفعاليةص!ؤيهمماوتنه""،بهاووصلهم،/الي!ثا

تفدمولاالعصلرطو!عن!ثايغنيلاالحياةفيهذهالانباءو!هة

والخترءونالكونارلألصروا،ممت!ةونالمادةعدإء3محايحلولا،/العم

معرفةإلىالجشراحاجةذلكإلأأضف،دي111العا!روادمنوأمثالهم

بالحقيقةالمتصلا)مميقالخالمقيالمثمورزخميةوإلىوالثصرللخيرا،طلة"دالقيم

بمناؤم!امهـروالثالخيريقيسونالبشرلأندائمةكذالمثحاجةوهيالالهمة

طريقدائمأيبةىال!قلولكن.بيئت!م-دودوفي1)!اج!زومص،خ!3

الانسصإنيرمشةقأ!ريرقهوعنوالمرا!بةا)-ء!يقوأداةوالاقتناعرريرقالتص

الايمالأإلى:دءو!مللناسالأنبياء-طابكانولذلكا)خبوةادعاءصدق

وقناء-".ال!قلطريقعن*صنبوخ!م

ا)ء*وءرحا)يما!اإالأولىحيا!امراحلفي4البثسرليحاجةكازتوقد

الكونفيليتهل،محدودأقاصراكانا)!قلانذلك.أشدوارلش،دوو!

والرءودالرياحوتخيفه،والكواكبوا)ة"كىالشمسوتب!ثره،أفلا؟"عظهة

لاطبيعةويخفهع"العظيمالكولنهذاأجزاءبعضتأليهلمحأذللثلأفيصءلمه

،الأوهامهذهمنلينقذوهمرسلآالمبثسر!ناللهفاختار.ويخا!حما

وحدهاللهءبادةإلىوليدعوهم،للت!دمالصلماذة"الخرأفاتمنوليحررو!

"(إطاءوتاوا-خذبوااللهوااعبأنرسولاأمةصفيول!هـب!ت-!إ

ء"63ل!مح!ت!الم!كا
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ا*مسم!يةالنبمصفات

ا!قران!ارصفالتيالأ!ساسيةالصفاتإدت

هي:عليهم

لله/اتاصدلأنبياءا

:بمثسرا-!وضا

اللهيمد"ماإلاالغيبمندءلمم،لاخلقهمنوواحدءبدللهفالني

يديهعلىيجريأناللهأفينإذاإلاالكوننظا!يغيرأنيسضطيعولا

كون-!تالةهـشيينتحجبا)ورهـآنذكرهـوقديريدهالحكةخارؤةصعجزة

ولات!كونالأسواقفيويمشيالطداميأكلالناس؟م!ائرب!راالرسول

بأكلالرسوللهذاماوقا؟لوا)المبشريةالطبيعةلمسنن-إرقة--إةله

زذيرامعهفيكونمللثعليهأنؤلاولاالأسواقفيو؟ثصيالط*إم

."03الفرقان!(.منثايأ؟!جنةلهتكونأوكتراليه،لمةىأو

فهوذإكيرب!اللهأذنإذاإلاالكونلسخنالرسولعىوتجري

الزمر"(ميتونوإ!مميتإفك)ويموقونالب!ريعيش؟ويموتيعيش

(الخالدوتف!3متأفثناطلمدقبللثمنلب!رجدلناوص!)."03

ولواللهلضإءإلاهاضهـانفعأولالنفسيأملكلاقل).(!34الأنبياء"

إلا.أناإت.ا)سوءممصفيوماالخيرمنلاستكثرتال!"بأعمكشت

انهرونن!النيسيرةمنعوفو!د،"188الأعراف!(وبشيرنذير

والمرضوالعطشواليريوال!بعالجوعمنالدشرلسمائريقعمالهيقعكال!

الأنبب،ءإلرول!م!لهالقرانصفوت!هـروقد،ايرءواوالجىهـحوالصص"
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الى(يوحىمثلمبشرأناانماذل):زء،لما!قولهوالعبوديةبالبشرية

مثلمبشرإلانحنإنرسلملهماتقا):وؤوله؟وفصملتا)مممف"

بسلطاننأزيمأنلناكانوماعبادهمني!اءمنعلىيمناللهولكن

الالوهيةرفيالقرآنفيكذلكر!كرر:قد.ثه12إبراهيم"(اللهباذنإلا

بمنوالتنديد،الاعتقادهذامثليعتقدمنوتكفير،الأنبياءءنوصفاكا

صفةتأكيدجانبإلى،وذلكاللهمنإلايطلبلاماالنيمنليطلب

البشرية.

والنبوةوالحمإبال!كصاللهيؤتيهلبث!ءهـأنكانما):تعالىقال

97،.سهـانآل"(اللههـوقمنليعباداكونواللناسيقولثم

لنا:ةالواحينالممثر؟ثنطابعلىجوابأالاسرإءلمىور!فيوجاء

منجنةالمثتكونأولي"بو!-،الأرص!كل!ات!تفصرحتىلكنؤمن

علينازممت؟السطاءتسقطأوتفجيراخلألهاووف!شهـالا!اروعنبتحيل

وأزخرفمنبدتلكيكونأوقبيلأوا،لائكهباللهتألم!أوكسفأ

وهذه،(نقرؤهكتابأعايه!تترلحقلرقيكنؤمنولنالسماءفيترقى

الامرجاءولذلكاللهمنتطلبولكنهارشرمنزطلبلامطالب!طم!

(.رل!ولالشراالاكتتهلر!أس!"كأإنقلأ:عليهابالاجابة

:الانبياءعصهة

فم.بال!،ل3وصةمنتحلابالبشريةالانصبإءوصفو!ن
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وهواللهأناشكولا.)9(للبشرقلمىوةلا!مالكالرصفاتموصوفون

أصريقةوأمثل!ثمخلقأهـوأحسنهمالبثأ"كلكلنرسليختاراطكيمالعليم

كأ،تم!دسيرةفينظرناولو.للاقتداءومثلالل!دايةنبرالم!،ليكونوا

-حياز"نوا-يجميعفيالكالفيالغايةبلغقدلوجدناهعلي!%المرسلين

فب4وجعل،عظيمخلقعلىبأنهزحالمااللهوصفهو!د.وتصرؤ،ته

ولذللث.والاقتدأءايةللملىأمثلقصلمهصقياءالانهج!ل؟،اطم!كةالالسوة

كونهابعدفياختلافر3معالذنوبمنالانبهإءعصهمةعلىلونالمس!اتفق

لمص!وأأوممداوالصغائرالكبائرمنالعصمةوفي،وليحد!!قباثاأوالبعثة

؟و؟وض!مأاقتددؤ"!دا!)!مبالاقهداءالأمرردليلالصحيحوهو

فيولم)صممائطمحصدحةصأفيوقوله(بأمرناجم!دونأئمة)اللهوصف!

ص!االقرآنفيوردوص،.باتباعهاياناوأمره(!!سنةأسوةاللهرسول

وأزالواالسلفم!نا)حالاءأولهؤة--دالانبصإءصنالذذوبوقوعيوهم

تأخر(وماذنبكمنزقدمماالثهلكليغةرا:اىزحاكقولهإشكاله

ا)سهه!أوالغف!زصأتا)ةلميلءلىيضطبقكلاإ-رالرسهول11بالنس!بةفالذنب

عهع-،المنهيالمعاصيمنمعص!يةارزكابفيهليسكاالاوفمانحالفةأو

المةر-ليين.سيئاتالابرارحسناتقولهمحدعلى،كذذوبناالجس!تطفذنوبه

دمسهى!لاسابرقوحىيفيهينزلأكازصرفاتهفيالضياجتهاداتوأص،

ونهو--5شراةالضاز"ا-=إبهيرشءما)تيا)ء-ابير"طي!اا)قاارصورةكاةتLUو(1)

ا:p_ز-ءةصنفي!ا11ا!-ر!نزظرنيومزورةصثوهة!ورةالانب-اءءناص!هـا!"!يماايفأ

نصاوهرز،الا?داءء،ياصءلميخماإتاوالانباء-لالرالىا-ثهاارةومن15وءير،01)-حرالزنى

رفي.11زدظرفيإو%ودةاا)تو!اةا"محصرليفوااوضعادلاثل
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ب!تصحصح!.أوحىيأثترلا!الما!ذدو،صأصإئبةخ!!ركاذتإذاسنوبأ

بوجهللب!رت!ريماهـسلوأألانبياءفيالبشريةصفةا)قرآنتأ؟حدانا

ال!مشريمأإ؟ذحمأأناقاالا"كلأتغأشا1ذاكفيوكأن.لهمورؤعءام

ألانبياءطهزفصناللهفةهـصتء"وا)ممالأ:فماامدأرجفيإلاهـتقاءقابل

دئإ!أءوبالانبياءألاكتدأءيمكنوالأأدرس!!خاتممنه،واختاروالرسل

كاأيى)ولوالبمث!ربملمسم!تكازوأاذأالاذالمثفيالبشرءلى"الحس

كمليس!الب!رعلىألا-كجاج؟-لاح!+االاقتداءأمكنهـ-!كللائكة

.أخرىطحي!"صنلاكم

مأغمحيالانببإءإزحم!!ةباالههـاتليلمي؟رهاإقيأالثانيةاإصةة-2

الىممرالىرس!،إء"إيباكوااللهمنمرلأولنوأنهمال!طءوحييتلقون

تص!للابماليخبروهمووال!راطيرءلىورلى)وهما)هـش!إدطريق!وليمدو

الوصةإناقترنقدولياسثهأزصاالههـالي-حبإخميب!"االاكلورمنولهمعةا)حه

آياتمنكثلجرفياليهميوحىرسالدوبكوضهمسيةبالبض1)رصفص*،

مثلنمب!ى!أنااف-!!"!رسولاأبثمحرإلاكنته!!أإةرآتا

إ.أيخما!يو-ى

أ؟كأ!ص،بأت!صتس!بولالضمحض!-ةءقيريرة!رلى!-ئإءيأز:وصئئتمص)8وا)تبوة

لبهضاللهصنإءضسوا!ط،إصصتدريةاوا)كبوغة!فوشو--"ءهـت!"!اولكف

اليمس!رصللاالمهـو-يالادراكمنليصهإتألا"%صعما)"-ركلنأفراد

اللهبيمنأذمىالوالوس!ى.ص"ءجممازلاتءلم!ورةلىرةا)-ثرصنءيرهم

يثمهلاإهـسصالةوالاضبودشءبادد-إقي،م!توالخهإرينيمL1\الة،درالخا)ق

صناذوع!ورلا)مقليةأمدركاتباإ*قىلىاولايالمحسوساتاوأس!اأزصال
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لا.ا!خما4الخاصبط!"مته:ا)*قيئ)طحهيإتوء؟تاذليضلمثع!نفيتلةصماالادراك

وءقي.الو-جمماباةظآنا)قرعض"عبروقدإ!ثهـيةاأ)حصهـلي"ذءإقفتمازد-ل

ادذ!نالماورورهـبمعأوالى!شإرةء"صالمهصور"ىالإور"%ص!"ثيت!-دءك!"

يؤطركنأط"يينالتلةمعضىؤخ!"دالاد!أكوالأز-،لأصتالروءهـذأ

.ا)فروف")توجاتأزرشار5أ)جمىقكرضصإتليأ!ش-"بمدار-ءسر

3س-أقكحك!!ا3
.ى.هـ

نآهـقي)ا

د،هـت"

ا)رزي

قا"

إطزي!ش

وء*!4

!-!ذا!نآزور!يركاشمامص!6فيا)وحىكيئ

فيإكليوأكل!فذألله!!ولمحص-!ء!

:4إص!إزرددد5ز"*إجم!.هـع!فظ!*

هوولهذ!ه-!لاا

نةمه!وء-"و!

لهاأ-وشمنا)شهـى!م)س"!!رء:ليحمأذ(آؤرا)حكأوصهـشاوحصذايهك)

ربرمدأذنالنور11الونالمص،تمرالةإس!ى،لشخى"ىجاليكأنزلناه،"إبأ/

أفتفأوصى)(بصلىهم!*-يبنوالشز!حاىا%وحيه!؟إدلمثآو-حي!!إناأ

حصصتص!أمرنامن!وحأأ)!لمثأو-حىحشاش؟*ذإكؤأىأوحىكل،3ء"لميألى

أدثهخزادنعه!يلمأووللاإ!19أألايماتولاا-3،باد!تدريمما

هـ(إيخاحاليوحىص!إلاأتجعأنمالمثايخأإجءوولما!ايإكر!ءأآءلممولا

أصحاتأتبص!تمرتبةزفىإ!-يالأيةjا!ااالرو--*اءزور"وو!ذه5

أفحابصهـتب"إزور!ازلىلا؟يةرال!حث!تارليخفيالصمايةءوأورلمىةاا!باإو

صصتيا!ق!أ!ص-لىد!"صش.الاز-إ2يخر!!ا)!وححبقىأهبالمو

مرأتبمنا)حا-إإذروةا3*وهـقيا)ررو-ص"صيما)ثءوببرور-حاإ*"وبأ!هـإ)""

وأالابطالأوبالز!صاء!أصدرقارنأنيروزالأولذاحدثالانبياء

شعبو،ؤداوأص"زءجمدحونانصن!تلجرأ!ىفيوا!صلم!ءاوإ!إدةا

لمولذالمثوشخىص!!ور"4تارفيمنا!وريرجزءآاقيادةواالزعامةكاذتؤتمكلد
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وأمثا!!وال!"قريمماوالرطلوا)لمقاؤلىالزءيمأ)قاباطلأتإم!-يرحصناكمايكن

وتوف!يحى،6زةريه،بالادنىالاءلىز!شبه"سبهلعلىإلاصن!إيي!حمدءلى

ألاسلامىاإف!-ومءنغرليبر-"مفاهيماد-الصطرمنذالمثفيماحدأ

لة.Lا)ءهـ,للنبود

وما!ي!ى*الوحي

لأعلىابادالأاللث!رمنأ،صط"ونلاء!ؤ!اليصصىلادقأححة!"اأن

م!هـفةالازلىركم،أون!رف!ثاان؟حل!لاالا!مةوبالذأتا)ور-بوبعا!

ا)ءإدفيالرصلان.الناصتليص*ضتختص!صواهبثمةت!اتئمادلاوأإجمالب"

العبةهـي.الرياضييرل؟يفيدركإنليمم!"طبحلاوالذكاء4المرروأ)ةلمل!

ركليلىالذيا)روجى!بادسأذ)كليحرفأنولاا،ووهدةالرياضيةالمس!إئل

ذإكومعالمادي?Wافأالدقهكأةأطقائقمنحىة-ة"الشإبغالفيز،اذيبه

وسارهـالأزجم!إءلييبنالفرقحنب!-جرأولأربمإيناووذفيرلجنالفرقفان

وا،وررؤ"إشصورامنذوءااsusيشصىأنالناسعامةليمم!صط-عف!يفالضإس

نا.وطإةمهمر!مولىليةوقكاليخجىرليور"يمرواوأليءرزوقودأوالكسث!ف

والخبردلأ9تالذومننصى-"،ليؤت!مناةفياالجالليحذوقانأ،!مر!سورل!ن

إ!ةمميرإابشلىائيكاتمنالمعقدةالفاسفه"الأف!ررلىركأنأوالفنية

العما""صقهء4دلى!دانالناسص!رةتستطيعلاوكذلكالعقلضعيف

الكونهذاوراءهيإتنابالقدرةالاتصالحقهقةتعرفأنأوالروحية

نعرفأننسشطع!؟كاواذا.وشدبرهوتسيرهتسضهـهالمادي

أءهـذلكاتصعالحاضرا)*صرفيوقراءغصاالأفكارانشكأطل!حةءقي"

التيالعظهىدز-"Uاطتلكحقية"نعرفأدأ؟كنف!كيفمشاهـلميواقع
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ال!صوات!ؤإإمةطأوإح!ناو!اء؟اءظيمةروح!يةشمضص!يةاذصال،!ي

الصرفيالضعبيركااتولذا-لمثإدزطينالحىليثنص-.!وشفخان؟ا)!صبوعا!

دلادكأوأد؟!االشحابيرأ!وممهن(الوحيأوهـ!الحادثةووزرهءد!نيآرلمالة

صحنااهضتفيكووالاضنارةإسرعةأصور!ىرونلي!فىالو-جمافلفظ.عليها

اللغةتدهـةإ-"ازصرلالأيم!نماأعلأوووذاويعالم!ا!دفي*الاعلام

قاإزم!-"باثالمألهءقلىدلي!بإط!-ورقىاب+ولةصإدث"عنا)تءبيرفي

ا)*ثحر.ذجص!صر

الأشد!ءس!"م!ورذإرهـمهتأشو-ي-توا!حإرو-يةاأ،!هبةان

؟ريةت!الأذرلمياءوا،الأذبباءفيألشص!!!وأ!لدرجاتهاأعلىتبلغ؟ولن

واصطةإ!اصصارهمووا)قيلمىرةا،و!بة!تهأدلهتاهمآالذيئأولضكمنممضإز

الجشر.اأ!اارلم!إإحهإشصإص-غالرو--"اةلىرةاتا!آالذفيأو)صكليين!من

أحكلراطوءزوص!،إمصطحبفياالمادليفيليحضليظق؟الجس،والو-ي

لااص-زوءطمنروحى-"دثةA-!وبل،الف!ريةوألاالاماتا)تةسه!ة

lوبمو!ر.وذ!از!!اثارهاآنرىول!تخاكض!ثاإكادرنسهطيع - aوأم

ألالهب4المدرةق!لمنخىة!ةبمطرليقةو!مآمعانيا)"يتاةيصعضإءهـرها

سولأشوصفصتروةصماوصاالآياتمنوردوكلا.وإدراكوعيتاقي

ا!تنهإضاهر4حالي11Xوصفأو"إلمو-ي!"الئهاتصكإ!رلمما.ا

وانه،خاص!ذوعصتصادسةالححىيانمنةإ!اهم!اعلأر!ل،يروشالا

.كام!!ءة،قيوأدراكوءيلمحأقاذمواذ"،موع!ومدانلأف!رزلمق2

الوح!جمما.صوضوعفيالوأردةزيةا)كأهـآالاياتبر*ضءوهذه

وأمم!صجىإبراء5صتاووصحىمأالاالئهليكد"أنالجثركاشاوص!أ
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أوحيهأء/كذلكو..ح!كيمء،ي+أنهإحفإءمابإذنهبو-يلارسصويرسل

ولكن،الا؟إنولاا)حخابمايمماذلىشكشتصا،أمرناصنرو-أالسك

ء!راصأالىلتهدئيواذلمث،عص،دنامنذشاءمنبهضإديذ؟!أجعلناد

"2-السث!ورف))01مىء"يم

ء،ب!دهمنوالنببيننوحاق)وصيف-،؟،أحكاأوحيناإنا)

وعيسروالا!مرإ!طلي،مةوب5وإس--إثواسح!إعيلأهديمابراىأوأو-ينا

قصصناه!د9ورلمصلأ.ازليوردأودتيناوآلم!لميمانونوحررهوليونسوأيوب

مبشرفي!ر!سلا.ف!طيمأمودمىالذوكلمعلهلمثذقص!صمملمورسلأعلإك

عزيزاالئهوكاتالرسكب!-لى-!"أدلهعلىلل!،س!!ليح!ضاإخلاومنذرفي

."164-الذساء"(-كيمأ

أذذرواأن4عبادمنيشاءمنعلىأمرهمنبالروحا،لاثكةيترل)

(!3-النحل"(فازقونأناإلاإلهلاانه

العالمين.ربلتتريلوانه)

مىينلمماءررلممم!،نيئالمنذرمننإ-حو

الامينالروحبهنزل

291-الشعراء"أ

قلبك!.على

."

لأزدنيربوقلوحيهالميائدليقضىأنقبلمنر)قرآنتمجلولا)

".1v1-!طه(عالآ

الوحي:فيأردةالرالا-إديثبصضوهذه

هـفةال!!لله11ردمصولسأله!امنجماا-فى،رثأنءائ!ةء3ت--

ابهـ!رلصلص!زمثليأتصفيأحيانأقالالوصيرأتبلمثكصنحاالله!سولد(

لييتمثلوأحيانأقالماعنهوعيتوقدعنيشيفصمءليأشدهوهو
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عليهينرلخهرأو)ةلىعائمث"قا)ت.ليقولمافأءيفي!لمنيرجلأالملك

عرقا.لهخفصدبمبينهوانعنهفيفهمالبردالشدليلىاليومفيالو-ي

كاناذاالارنحىا!ا4بلتبركرا-لمف"ات-شآخرحديثوفي

راكبها.

يستويممالاعليهأص-لمأصدغ%اللةرسولان"،ليتبرنزيدأخبر3(

وهومكتوم)ما!أتؤجاءهاللهسبيلفيوالمجا!دوناإؤمتينمنا)قاعدون

أممىوكانلجاهدتا؟!اداسهط!تاووأدلهاللهرسيولياقاليمليما

تركطانخ!تحتىءليفثقاتفضفيعلىوفضرزهرسولهعلىالله،شأنزل

.ا)ضررأولاغيرالئهفأنزلعنهدصمريثمشخذي

نفستموتلنالقروءيفي!فثاقيلىسار؟حانعل!اإ!ياوهـال

إطلب.افيوأجمداال!فازقوا!زق!ثارستكلحىئ

واكحت!قبأن!هـسممقيرليحماالصشرليممص"طيعلاحادثةإو-جأاكانواذا

يقوا،ماوصدتء!هليلىمن9تصدم!رفةإ!االسبهلف!عمفصحت!ثالأمن

يبلغه.و

النبوةصدقدلالل

ليمحققواأنبروأسطتهايستط-مونكلباشرةغيرطرقأالناسعرفإقد

حممد!ثامنا)!صقوتليأذفح!لاممم!-طهورونلاا)تنإ!لوماتوأالاخبارصدقمن

إية:ا)!اا)شمهـوصأ،منبا)خحقغوذالمثال!مليةاوا)*لمصيةالحياةفيض!واء

التف!ير،وسلامةاهف.ا!ابصحةصمروفأالضإقلي!وتان:أولا
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التف!يرصحةمنأدنئحدفهناك.يفوالتضسوا)خخصليأتوهماءنمالي!يدا3

حادثة.اولخبرناقلكااحتصىدرقمام!4ليلىلاإكباهةوا

والاستقاصةالاخباشزقلفيوالامانةبالصدقصمروفأيحكونالن:ثانيأ

ومص،!ه.مصاطهذلكعارضو)وخالسيروحىسن

الناقليخماهاإوبم؟ضكلقوشاأاذا)جمماوا!كإقي-"ال!قلإ"أشروطا!كماءهذ

ذإلمث.وحبليإ!ليتمولة*،ازصدليقهأمكن

الذي!دوأت"؟ةا)ءبهحهـححةا!اا2!فلىإراهـوالعقلليحونوبذإ!ك

دونه.أ-تصإصهاصنما!وعاكأإ!هءن3تيعا

صحةلمعرفةأبرصالهذافيزطص"قم،فبإتناا)طردة"!فيوهذه

فيمتحقة"!إشرواهذء)نإواقعوا.اإتنه!ين3!صألاذ-ياءوتمييزا)خهوة

النبهينخاتمحياغفيتأصإتوإو.التاررخئيأءرؤو3بئالذياءألانهحياة

ق!صلحياتهفيءرفاأذ")و-لىتعليهأدلهصلموأتعهدأدثهلينصصلى

وصدثالسيرةباستقاكل-ةعرف؟ا&إيموا)خفكيرإ!مصدليلىادإ)ورءلإ-"ودا

فيكافيةزطبيقى!أحسناذأال!روا!وهـرزهملفي4وألامازا)قول

11كانؤقدذا-كومعالاذبياءرسالاتليقتصلىشوةالنصلاثباتكأأليها

وهيالضإسعاىالححةوإقامةالانه!إءنبوةلاثباتأخرى4طرليقيجانصعا

.ةا،ور!شطرليقة

:ةإهجزإ

سبى

وأإكيبكاا

إوبموداأنا)قول

الحس.!!أءما

اخسيi.\J¶اءوالثلاادةعا!عالمان

اسةخاهاهـأعرؤ"إطاا)تنلحوأدثlة

وعما!

فيداخل
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اد!الالروصيةالحياةفيا،وهـ!بيه!،وإ!ككانفإذاا!ولمرأ)أ*إلم!ذ!ا،ت

حنالمهصنشاتوذظامهارهوأسمربروأدثهومعرفةإخيباليص،1-ميقي

اتص!الهمكانأذاسص؟ولاادس!وسءلجرأ!ا!ا-وادثأيد!معلىتجريأت

03!إ!ااا!سذءأرووال!مف"ءخالمفية!ذ!إكأد"إ

من!واروسرسا)مالمهذأ"لنظامقانأخرىجهصةومن-!ةمنهذا

.استطاعوالذي.وتدبيردوإدارته!درتهذ"ائجومنإكوناخالقخلق

اخرنظامعلىآخرعالمأليو-دأدأعلىقادرونظامهالعا!هذابوجدأن

.إوفالمأادسوسا)ما!هذاعققوانينهوطبيعةحوادثهفوعفييختلف

جريانفيعليهماهوعلىال!ونيكونأنووجبماالحقلفيوليس

،بالحرارةالماء،وتبخروغيرهوالخشبالفحمفاحتراقما.وقوانينهحوارثه

لذازع،عةل!وأبممةلدسىت،الارضتحىوالهواءمنل4الازالجممموانجذاب

يخاقأنعقلايمنعماوليس.والمشا!دةاطسفيهحذاتقعكاذتوان

فاذااطهكنا!ذهءيرءلى!بماريةاطوادثؤيهتحودهحالعلىال!ون

كازتاقةالخاإقدرةباالروحيةالحياةفيالمتفو.قينالموهوبيناتصالصح

كا2ا!!ون-وادثمناوفلالأمخالفةحوادثحدوثام!نالنتيجة

1(.)ءقليةأوأعاليهة-قائقإصطلاحأأوتجاوزانسميه

لاأسرارهوبةواؤيعنهأ!اإخاباوالعا!ا-وناإقخاالئهأد!ذلئهعلىزد

عصر!م،أبناءعلميبلغهما!علىإفي!اريئعبادهبعضيطلعأنعلىقادر

،(ول3المذاكالازسان)4،؟تافيكاررلا)حسيكتبهالذيالأولالة-إ!اذظر(1)

!5هـءدمار(ا)صوةية")")ءرا!)فاتو.
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لمحماأبإريةونيةا)حىالحوادثنوع!نهومما،الكونهذاأل!مرارمن

منالاستفادةبلم!موأن"غير!لمحماخافيةواكنها"إطبحب"اسنن!ثا

أيدكامعلىويجىهـي،همىيرلي*لمهبرص!اةيعلأو،ازينا)"ووارحرألايهدكحف

.الناس3نىير!أليلىيءلىيجرىلاما

المألوفةو-وأدز"ا)ظ،وورةا)حونلضط+ا4اط،رفوهيالمعصشةإن

تأوتصلحعةلامكض"ء!هورأوعصرفيأص!راعلملمصلمغامترإوهـة

و-لمرةالم!ثيمنةاطإاة"اقدرةباالبشربعضاتصالصهدقءلىدليلأزحون

-نس!ممبنيالماالمه!اءصسالاتمنوينقكنيقولوقمالترصدر!ا)"إسعلى

سصالة.والرالنبوةءلىدايلأأيا)-حشرمن

أعجزةامنالاسلامموؤفط

منال!لميمالموقفهذاضنيخضلمفلاا،حجز-ةمنمالاس!6موقفإن

وهيعقلب،ممكنةفالمعرشة.أآنةشرحنادالذيالعقليةألوجهة

411منسوراتالمعرشمنءدداالكريمإقرآنانةلوقد.فعلاواوحة

ص-لمةءلىءلاص"أيوايةالناسءلى-جةوهيالانباءمنأص!اكا

بالله.صاحبها

المةجزةطلبعناخاسا!رففيصرمجأ؟نالكريمالقوآنولكن

.الهدىمنتضهنتهوصاالرسالةموضوعفيوالتفكرالتاملالىوردهم

تأءلىوإد!السابقينالانبياءيدعلىا،*جزاتأجرىالذيالذإدن

حدوثفلآثبتوقد.للهالمينالمرس!،لالمظبمنبيهردعلىشهايفمأ

من111ء"عحصنر،ظ!االثهرسول!لىيدء،ىأتبمنرالمصمنعدد
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الطعامصنلجرالكبال!ددإ(ثمباعو،إقربةاكأوضعمساحينأصإبعهليين

ا،قدسليلجتأ!ا"و!حلت"ا،مسه"رو-لصواد!بعضعنإ%!ارهو"أقايلا

ولجر!ا.قيلإ!حرأءإجمل

طلمسبءنالناسصهـفأ-خرى-كةمنال!ريمإقرالفاولكن

نإاواوقا):الإ!راءلصورةفيوردكا؟ءلجرةموإطقفياتالمعرش

منبمخةلكتكوداأوينهوعأالارضمنإخازفجر-ئالمثنؤمن

زممتكامماءالم!رحس!طأو،اتةمحبميرخلألهاألا!ارفتزجروع!بتيى

نصليلجتلكيكوتأو.قهيلأوالملائكةبالتهتأتيأوكسة،علهنا

؟ءإبأعا-ت-اتنزل-شلرة-كنؤمنوإنا)سماءفيترقىأو!خرف

الناسمنعوصا.!س!ولاليثراالاكضتهلهـلمامبحان!ل،زةرؤد

وو!د(رسمولاليمشرأإللهأليورثإواقاأنالاالهدىجاء!اذيؤمنواأن

ال!صبأءلمولااللهخزاذقعنديلمأقوللاقل)الانعامسورةفي

الأصىيمم!"ويهـإ!قلايخا-ىليهماالاأتبعانملكانيلمأقولولا

،أتشفكرونأفلأإمصيروا

النصوةلاثباتاللهص!ةبهقفرتآخرأتجاهعلىتدلالآياتوهذه

الىإعجزةاارووارقعنالانصرافوهوا)هـسرإلاتبخاء"حاءتالتي

فيايةمنوكأفيأالهونآياتفيوالتأملالقرآتهدايةفيالنظو

."501ليوسف"(معرضونءنهاو!عليهايمرونوالارضالسهوات

أنزلإولاوقا)و)):إعنك!وتاسورةوفي

مبيننذيرأناوانما،ال!عردألاياتانماقل

لرحمةذالمىيخ!إن"عا-3رزرال!تابءليا!
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نىوةا!موتعاالةرآتبهاحاءالتيالرسالةهعينسجماهألاقيوهذأ

،الخالدةالعالميةوهي،الرسالةهذهأنذللثوسلمعابالثهصلىعد

عن3!الناوصروت،الب!ريوالتفكيرللصه--لكبيرأمجالاؤسضت

4بأكأيرماإلااللهميل!ثارفاصفيإ"ةمميروابهاوالاشضكالالغيبيات

4الخارؤالمعجزاتمنجاءوما.وس!لممعليهال!صلىالكريمالرسول

السابقين:إلاشبياءنصوةذوعمننبوتهأنلاثباتإلايكن!رلىدعلى

.أبعدهكلقوالنبييننوحإلماأوح!ة،كااليكأوحيناإنا)
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ا"-لمواتاو"إغةاممهاقي"ااتالهبر

فيرحضعنبصضم-!صنعزلةزم!شالأ!اىالبف!ريةالجاءإتكاذت

وترزقيورفو"بتصإرحهاكاتالبولهذهمعلفوتتآ،ا)ط!ب!-4بب،كا

هـزردخلالبا)حدردبمكذإكالب!ريا)هةليض!وإذ.أؤكارهابالتدريج

-أاإليحضم!وينتهيالزمنمعتتطورالجاعاتهذهوكاذت.إربالتص

ال!ص!و!-تهAخلألوفي.ءلىودارمض!!اويبقىأمةأوقوص،يؤلف

منحط"وءإدات،خاطحةأبتدأئيةوع!لمائدآراءتتكونكانتالمتطإولة

إور-حراالإ!حةاايةال!-تتركفم.البثصريالعهلطفولةبسبب"سيئة

كتألس"،التة-لىمءن4الرإذةالضارةعاداتوالائدا)!ةهذهفييتردون

مححى-قىوكتف!إمثهـرامنفردأو"الطبيعةمنآخرجزءأوالقمرأوالشمس

!ب،أطحوأناتبعضلىيسمرتةأوالمزيفةالالهة!ذها)بشرممتقرابين

كإلي!عوهمردصولأ4أصأوجماعةكا!فييردمىلأنأللهحكةقضت

وء،عصنلاقالأ-بم!رمره!ويأكل،ا)طوإغيتوتركوحدهالذعبادة

هـاممهلىاله-وةأوالإ!جمااالوصجمماويكون.قبه!ح!ثاعنوينرثاهم،العادات

لص-"ولاأفلجرطريقوس!لموكالحقيةة،هرف"العقلحاذبإلأإسيأأدمى

إ*زحمص،تإأهـ.!رداطالقأدثهء"إدةفيالتيالكبرىالأساسيةاخقية"
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أطفرهعهذادهخحقلاوكا!ا،الأخرىالأسثص-اءب-عالخفصوبمصت

تص!صلارأ.و

أمةمنوإت/:!ا)ممرإ"رآكاافيوردوقد

تأرسولاأمة؟!فيليمثناو)قد)،(24اعرفاا"

.(1361)خشلأ"إلطاءوت

نذير(فيهاخلاإلا

واجتنبوااللهاعبدو)

والتهت!لطفولةمرحلزوتجاوال!فلوأرز"ىإبثمريةاتطورتلماو

)عتباراتتراءيرسصالةإ!إا)بثريةا--،جتوال!عوبالأ!واموابرإعات

للصقائد!اوعرضللحةإئقلي-اخ!!!أنؤ!ممر،الجدرلىةالمر!!زهذه

الأخلاقومبادىءالسصوكقواءلىوفي،ذضجمنأهتسلالي،!"ما"مراءية

.والجاعاتالأقوامبيننشأتالتيالإذسانيةالصلاتهـرزهمرأءية

حيثمنإسابقةاالنبو)تنوعمننبوةبط!*رالذحكةقض!توهكذا

خصائصهاحيثومن"اهاوصلىأؤ"!اسى-*حيثصت?لا،ونحتا!ة"3،صابيعش

عدنبوةوهـي،الأخيرةالمثمريالشطورلمرحلالمنا!بصممص"وأهـ،5

إثهـائماختهتلضهـليحت!ثاولبمهالرهاو،اتإتموا-خضءت!االتي!لا!%
..محلجه

عرضناهالذيالبحثهذاوم!ت.السابقةالنبواتبهااءتبمادقي

با)صفاتتش!حفعلت%صدلنبوةالسابة"النبواتأنذقول!أننرمم!ت!-يميم

:ته"إلآ

جزءالنبوإتهـذهمنواطحروف،يحصىلاكثيرءلىدكحاأن-أ

ورسلأ):الأذمياءعنإممريماالرهـآنفيز!اقأدئهؤالو!!دصلىاقلم!!

نأعرفنافإذا(عايكذقصص!3نمورسلأ"قصلصتعليكقصىص!إهمؤلى

ال!هـيم،إقرآناذاكع!لي"ص؟،الله!قرسول-جاء!االأبم-حبم
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مزاكبلجرءدداهناكأناسيلمنضجناوءهـشرونأربع3مشصإ!ذكوراوأن

تكوتأن!وزهـذاوعلى،إقرانايذ؟رط!وأنعرف!3لاالأنبياء

أنبياءتعاليمالأصلقي!جمماوا)ورربالشرثفيلمثشدالمشكرةان!كشالديانات

ا!لرجح.هووهذاوزور""دياناتإقودطورتحرفتثمسابقايئ

أصلالىترصمالتيوهيصشتر؟ةأصدرراجميعأا)كبواتبينان-3

أ!لىوهو(الإسلام))فظالم!تركةا)حقهدة!فهعلىورطلقةالصت!لى

الأخلأقومبادىء،أليضأالمعنى!ذاالقرانفيوألم!ممتعملاللةظمر"ي

صله-حبثمنءلمساوونذ-وض!ك!Jأصى-حىيثمنالأذصماءأأنحص!.العاكل"

وجبولذالمث."الإ!-بالحة"قةروحي-ييرطفليقوالاتصالالوصي

التي4والكراصالرسالة4وطبيصالأص-لنا--"منبهخهمالتفررقء-!م

."1)-ةهـة"(رس!4منأحدليلجنذفرقلااالنبوةمنبهاأدلهخصمم

وإن"النساء)!(من!3أ-لىليلجنليفرقواو!ورسلبالئهأآمضووالذفي)

رتمك)وثهولها؟،ممصوصوصقداركاوصلىرسالتممسص"فيص-كأإوتيناكاذو

بعضؤضاغاو)"د)."1)"ةرة"(ليورضعلىمبعضمفضإف!الرلصل

.")ءالالصر"اليتتصالمحأالشبماصين

تلتقيوالمبادىءالعقاندمنمشتركؤدرالدياناتب؟نكانولذللث

وتثريعاتهزحالي!هكأالإسلأمقؤروود.حدودهـ!نهنوتتعاونعلإ!ا

كتابشبهة!ممنبلإبال!كش،وأهل%ع"منوا"حديئالمشركيهتبين

.أخرىجهةمن

r-دصلنصودإرور"العم!الهمواتإن

ومواؤور!ةطإ!+أص"إسرحةأةوأوبجماء"
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أرس!لمف،)ةدأ:أقوأم!ثمافماصخوجها)قرآنفيالأنر--إءجمبحخطاب

هوداأخاهمء-إدأىوا...الئهاأعىلىوقوميا:ؤة،لقو!"إلىنوحا

:ا!صفسورةوفي"95-الأعراف"(000أللهأاعبدوقوميا:قال

،(اليمالله!سولإنياسرا!يلدفييا:صريمبئعي!ص!ؤالوإذ)

الإلم!هـاء؟فيأاسرانيلبنيالىورسولا):-حالمسهعنعرانآلوفي

انجصلفيوورد"(اسرائ!يلليبنيهدىا)كتابموررىتبوناوآ)

ولم.()1(الضالةإسرأزحلبنيخرافالماإلاأرسل!!:المسيحهين

عامةرلروصالت!3أنادعواأن!!صلىقبلالساليقيينالأنب!إءيسهق

عئط.محصلىفعلكاالأرضأصمفصإ!دءرأأ!مأوللب!ر

أح!مفيغالبة،والمحا**،الزء-ة،اتص"الاء"ياراتان-؟

خاصةأحىكام!ثافإن،إلإذس!إز-"واالعامةألاعتص-إراتىالهبو)تهذه

موافقةأح!مهاتهكونأنليشتر!لاولذإلمك.ص!بكةوبكاعةمعينبزمن

فة!.معينةولي-س"محىلىودة،لىةبم،ءتلأخ!،،الخالدةالانمم!إنيةةلل!طس

القرانأشاروقلى.إ*"ولي"الي!فةمش!مة"أوشإذةا،لاتءلإبم،!ون

يذكل،حرصتهـ-إدواالذيخاولمحما):قولهفيا،ء-كماهـرزاإلاال!ريم

وأظ!ثورهاحماتور!إلاسثحوصولعا-3حىرمه!وإ)زرنمالهةرظةهـومن

)صادقولت(وإنأ3ببغبجزليولإهمذإ-ك.ليمظمأختاطص!أواطوار!

طحب-اتءلميممصهـمنا)هادوالذفيمنفصظلمم):ةوا!هوفي.""الأذعام

أ؟شزصاغكاأشاولذالمث"(؟حميرأاللهسبيلءنلىهموبح!!3أحاشما

.51-،-الاصءتىأفي-لى(11
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تمليلدون4-إزصأوامرليص!-!"الأح!م

طكتها.وبيانالأ-كامتهع!ي!!أ؟كرهافةي

الخاتمةالرسالةلهضعاليمخلافأ

الرد!الاتخاتمة

وقتفيلمج!%ال!رسولص-لىنبوةتكوقأناللهحكةوضت

يةالمر-منهاكثيروزجاوزت،والأقواموالشعوبالجاعاتفه"تلاقت

ببعضبحضى!ليتصلأخذقوميةبخمعاتفيبعضهاوالستلمقرت،ا)قباية

أس!حماإقاص"المافاحتاجت،وال!موحالحربأوالعمأوا)شجارةبصلات

العة-لوأكأذ،اذمم!إنيةبرواليطليصنهاالررطوألى،لعلاقاتهاانسانية

البثممهـل!حمرعو"كا)طفلالأرئ!علىيحبوكانأنليهدناهضأيمسيرالبشري

الخاصةالعصبياتسبرواوكاذت،يأبملىاحمارس!قياإطه"*"ااسدظرفي

لاا)بشرلبعضأولهاوالخضوعحةالطبمنكالخوف"الخرافوالترعات

.وارر،عاتا)بدثاتتملفوجمأالأرضلية،عأ؟كرفيمؤثرةتزال

الأوليةو-يا!مالأواقط"ولت!3صنذبرحنادفالهثمرزولماالذياللهان

بالأنصياءذلكJ3-فيوأمد!،ويرقىالاذسانفيا)مقليفموأنوقصى

ادمشسهـ"-لليسهأصأفيحكش"قضتالذي!و،المع!لجبنوالرسلالمرسثديئ

"ألا!اددوقوةالصقلأدأةمنؤيهموضعبمامزودفيمم!!مبأنةوين!ضوا

يستطيعلاا!.قيالكبرىالوجودح!قائقالمامحتاجونذلكمعولكنمم

ر!وجهعلياومثلعامةوتوبم-!اتمبادىءوالى،ليخهسهادراكهاالمقل

هنذ،البشريةحياةمنالأخيرةالمررلةفى-رزها!اة!لىهفيضها

اللهحملم-!إتناإهـسالةافيفققماوهذأ8الابتدائيةالمراحلتجاوز
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لاجمضحرته!ريمأالرسالاتبهاوختم،عا""أدذصلمواتالئهعصلىفيعد

:1)خبود3!ف-صاؤصكلتكاتولذالمثالرشدببلوغ!3وايذأنأ

4تأطءإدفىسص؟أءاؤ-إزبةواءتباراتعا!4أسسعلىتكلومأنها-ا

وقي!د.التثصلمرد-عوأصكاما)ساوكقوأءدفيأم،وتعرض!ثاتك!ف!ثاإتنإ

أهـلي-!-ةم!ينهطإاصةص!الم!-"إ"!واتأفب"كاذتالذيالطورذلكانت!ثى

لي-إبئالم!تركة،ز!ةالاف،صرالعشفيه!!تالذيالع!د،وبدأجماعةأو

الرسالةهـتدأح!م-إءتولذالمث.وعصور!أقوأصهمأختلان!علىإنجت!را

بوجهالازمس،ن!"لاةطرةصوأؤىكةليل،ا)بثرلي"أطوأ!منبطورخاص"غير

قأي!يرماإونوريينا-اقموصففأإكريماالكضإبفيوردو!لى(ءإم

ويحرمالطيباتهمولمجلحرالمهعنوين!ثا!با،مروفيأعرهم)المعنىهذا

الأعراف("ءلمي!3كاذتا)تنوألاءاإلإصرهم33عضويضعاط"إئثعامهم

فيص-!علىاش!!ات،شمرةصممهخالدةإرسالةاوولىهكانتولذالمث"157

،الأ!خلأثوادا)*قصلىفيثالي*"جوهرلي"ص"إدىءمن4الساقيالنبوأتتعاليم

ءإرخ!مة.وأ-كامصوة!ةدشريعاتمنفيم!كانماونعحص-ت

وا!اء،اتأمالأقوابيصبمعامةليل؟اعةأواليءوخاصةغيراضا-3

الأووأملي-ينليطزا)تنالانسانص"الصر،دقءعم!ءخويةا)مصوركرعلى

أدلهصلىحمدأص!تلى.محض!وصينوومفيأولانزولهاكالنع!ووالش!وب

الأنهياءخلأفآوحدهييؤومهاىألابم"*،لاءإسخطإبه4ليوبمأنوسصلمعله"

؟ثههـآلناإقيرافيلمحر!مماذددوزسوالاذسالىلكإسالحتطإبرت!رلكولذليتحينأ)مم!إ

الناساأ"!يا!!!:ذ*إا!ولةذ)كنهانزإتسورةاولمنألي-لىأء

ال!تإسأيهاياقل/:وة؟أسدأ157جيعأ-ألاى.إفاليمالثه!سولأني

المنعاس؟فةالاإ"إكأرسىوماأ:وووله"9؟الحج("ء-إب!نذيرإمأناارو،
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لمي!دالمينرحمةإلاأ!سلناكوص،):وقوله"38لوربأ"(وذرزيرأبشيرا

للدا!لين)حكودأعبدهعلىالفرقاننزلالذيتصإهـكإ:"ألاذ-ء،ء"و!؟ا!ه

4ليأزآنالةرووصف"الذمص،ء"(لآسى)إخاسأ!ساكاك5ا\:!ولهوأنذيرا

لاقيي!لىيمما)وانه!للناس!هـىأو/للناس!!لي"إن1أوللناس!كأليلاغا

موجهأ-ط-،كما)ةهـانفيوهـدؤةدا)-إليقونالأنببإءوأمابرأقومهى

.(9)لكذعلىأهدشوسإلية،دناصأووفدع!6قواأالا

قواالعربالاءهـ!بادىءفيصونالمحاطيكونأتهذأرخأفيولا

الاقربينأعشيرتلثوأنذر)كمرصدأأنفأعروسلممعا!هأدئهصلىإهـسولىا

إنا)اله"لميغأداةهمأليحوزووآن(-وهـاوهـنال!هـىأمإورخذ!)

ورف!"ذكربذلكلهمدممونوأناز*ةلمونإ*لممبيأعوقرانأجحد5،5

كاذتهولذلك"الزخرف("تسألوتوسوفو)قومكلكلذكروأنه)

فيالمرجعهـي3وءإداغإء"3وأساالكريما)قرآتبهااطترا)قيلغت!+

ا)ي!أو!"الذيمماا!كطابطيخأء!صاهـولأض"الأسلاماهسررءسفةوإقي:آتاف!كم

.ليهـءيمأذد!كماءلي،

اللائق!لىالانسص،فيالىورقلأءحاتأخ!،!3-

إتضجاصرحاةلمألي!!!يرأوليلىالأولارزودعرا-حهـل

!تهفيوا)*قاؤلىأطشإدقشء!ئ!الخىحابط!ليقي"

والةظهـا)"!أصلاصماأؤت"دا)ورقلزح!إءأر3شماى5الار-إة

لعدله

زقاءلاراو

زوزجالتأ

تءافر،

مشاسدجمةا)رس!الة

فيالتةحطيرو

و!ذد

أؤ-ا؟-

يزغنوامارتيت!نصس:اصءيمااطديثفيوةهـورد!1)

.والاحصرددوالاالابر"ضإلمااوأرصإتةورو"الىار!لز!بكل

13هـ

تا!متو--ةءليصدأ
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والحللالاسبإبا"أكاحشرة؟زرلكأح!م!ثاجاءت،؟الذواياتالكون

السلإمة.ا)طبسعيةا)فطرةمعمنسجمةوالنشإئج

،11!االلهآو-ىأقي)\!(االايخرةصورته!الاسلأمكان-لذاك4

اسيوقياا/لالهيةالدياناتذ!م!!تإقياإخاتمةاألالهيةا!رسالةأنبيائهخاتم

أدثهت!3-!الن!يالخالد-ليإ)ح"إبزهاليممنكشبهاتض!مض!"كرماالسابة"

المرلمصلمين-لخاغبهالمو-ىالةراتووور"بحفظ

لان!لأاسلاص(آنالةرفي؟-زر)كسي-تا-ا؟ينا"اءالاددإرزلانالا-يرة4ورد.فيؤإءا(1)

ر:صالاديانصنرديلأءنهيرةىلاازرياالا-لامواحنلتهزفي-،الافاناسلام15-رءر

فيءار*ضءة؟"اوسلمءإ-"اللهلىoصرد،أرسلا)ذيأيالا-يرالاسلامذا5كلوانا)ةر

إة"إاجم!اءنلىدلا-الدةو-ثر%-!اتزثا،"،ز"إ)جر،ص-"ء!لأا،خرلي"ضماوكل-ط،أ-ادة"اا!اتالديخ

.الا!هـ"اطءةا-تضت؟،زءنأووم4بر4-،صاوفاعكلإبنيةاأالا-كاو
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الل!وسصصرلء،!د

وهـإ!ءإء"اللدصلى

%!يد)ح!ادوفاتحةحاسىء"ت!وتأنأدلهأرأدإقياالرسالة!تهإدأ

وتسموالايدىوزء!لا)ءورولتنفتح؟الثحوبؤ-4تا"قيا)جممثهـيةتاهـيخفي3

روحهلص!وفيررلمها،الختارإءياليحونأتلابد،ابرورءماتوتنظمالروح

ال!املةا)حظيمةالرسالةصممصصوىفيورو-4عةلمهوقوة،فاؤ"آوس!رولمة

فيوسامءلميهالذصلى?دا)"الله!أصاوذالمثبتصيىكهاحكلفاقيا

أمل!تاوسى،دروالروحيه4ال!قلبأ!بالمووتةوثا)طصحوسلاصةالةطرةصه-"

لى!الجدليالبلجئةذالمثعلى!د.2-،-مصإفبموفيا؟ممهموالنةسونثوء

ز"يزلآلاتهت-ءالمصالذىإةهـآنامدرسص"و!يؤ*!افترليىالثههيأهاالتي

وصورهامة،هه!!زفسهفيءعفت!طوز-فسنةوعشريئثلاثصدةءلمص"

دكأفىءالهئهصنالخهإرةإمث!محشصيةاهـزرهع!إ!ةأنعرؤت!واذا.وآز،رها

لاث?وصكافي4الساليولا)خبواترسىإلاتليلجنليثاأرلسلا)تن،لةالرسعظ!ة

ءرفناالب!ريةأحى-إةوالعةلإءأرزةطورصعوزكاسحهااحص!وراصدىوبةإزكا

.وألاذءياءا)رسلبينعل!%محهلى!يزلة
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نبوته:دلملاثل

لرأيف!النبوةلي!وثفيأوردنا!!كض!ا)جماا)فروالي!واعتبرنا4ء،طصإو

وماواكياردتصدلية"أقرلىءوص،يوصفاته!ررط!%محمدسصلجردفي

نبوته:بنورالبصرربهر

سى!قغالنبوةادعاءلىكأ"لإمةلايشترطهالذيالثصرطأما-ا

عبدالقبنعدعرفوقد"القفكيروسهلىادالعةلسلامةفهوالقول

و-سنبالرصانةالىحثةاوالنبوةو!-لحياتهأولمنذعليهالذصدات

اخجروضعحادثةفيحكأاختيارهوقصة"الفكروسدادالتصرف

جمسعان،كامش!*ردا)قبائلبيناطلافأزالالذيوحكهالأسود

وانض!اءهواطربالسمفيإ!"!رفيواالثلاثالدعوةسفي--لالمواالفه

!دأتواليحياتهفيالعربجزيرةالدءوة!تاذالبا!شالنجا-عالافيها

سلصورانقإطعأحكأكألحيجعلناكلدالمثأن،خارجهاالمازنطلق

التف!يراكظروصص"لي!لىمنءإيةعلىيكونأنالايمكنلاالرجلهذا

.الادراكوممقالعقلوسمة

يدعيمنإحصديقعقلامنهبدلاالذيالثانيالثصط،أكلو-3

المدعياتصاففهومباشرةمنهلميثاقالاسيمكنلاخبرأيأوالنحوة

رحضاولو.الخاصالغرضعنوالتترهوالأصإذ"وألا!تةامة9تد")صحد

موضوعيألمجثأعليهالئهصلمواتعبدالثهبنصلىفيإ!حهإتاورذحأننصيرث

ذالمثف!للوبلصفاتهلنستضرجسرلجرتهذرحبعأنوحاوإ"ا،داء-

فيهتبلغالصفاتهذهبأنفي"منلخرجالايصلامأىابح!لمةولتلادحث

كانهوانهالصفاتبهذهلهيهتمرفونكانواحى!اتهفيأءدأءهوأن،فأيتمكا
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لياءوالأواقدلي!سيهتاوأعاظمالأنبياءلي"عرفال!ذيالأعلىالمثلذلكفي

صم.لأالىإئرءتفى

الثصرطينلحأزيادةبذبوتهاحمباوثوقأالعقلنزيدأنويم!ن-3

ا)حقلليمس!طجعلاخبركل)شصىلىدقالضرو"رياناثمرطاناو!ا-السارقيين

الاطهئنانفيوتزيدا)قف،ءةزقوياحةثاصة"بإيرإد-مباشرةالي"الوصول

عل!"عرضفقد.عةثاولتر!"الحامةالمصاحةءنصروإس!تجردهوهي

المالعليهوءرضوا،فأبىالبدايةصخذعليمملكأيرحلوهاكاال!ثب

عظيمأوملكأ؟بيرآغنيأيكونأنكذلكانتصارءبعدلهوأتيحالكثير

-!اتهفيوكاشالزيءالمالمنعندهوليسالدنيامنوخرجيفعل+فلم

إدء-،ءيكنفلمبثيءعلإ!ميتميزلاصور!م؟واصدبهاإؤءونينبببئو

شهواتمنيرورةكالثخص!-4شموةاوعليهتعود؟خفعةمرتبطهـأأذن!ا)-"وة

.الدذ"!

صتالثلاز"وانبالجى!ذهص*رؤ"فيا)!وسصعيحىبالذيأقارىءاوعلى

ر"!--إ!الىليروودأنألاوشخصيتهعايهأدلهصلمواتالعرلماإضياحصحاة

ص!م!لمينمنإما-حونا-وهرهافيقي!افلاالتيا)سيرة؟حبفيأذلك

الو،ئقتصهلىق"تاريخاني!علىالمؤر-ونينظهـالي!ثاوالتيفيصوغير

ؤ!سب.!االمؤمنوصقرلمناقا!اوح!ياتأقاصيصبردوإ!م!تالآدلةءو

الملاحظاتإ"لاادوأالةبوةصدقاليط2ضومنزةلىمهـ!الاونضيف

إ!لآ://التا

صحص-4فيألئهص!اتعلإ"عدأيذكرال!هـيمهـآل!ا)4ان-أ
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باسمأقرأ-إيكاأنزلمابلغالرسولأ!ايا)الغاثباوأنرإطب1

الاك!تهلرلىسبحاتقل-المزصلأي"يا-خلغ!الذيرليك

رصصاءالكفارلحاأسفداءكل!هوالذداأدنهرسولصد-رلىولاا!ثر

أنذيرانلعالمينليمموتعبدهعلىالفرقالانرلالذيته،رك-بين!ثم

واصبرأ)*نريمتهوتفبيتأوتعدء(لهارلض،دأاط!،بلأتيLص-وكثيرا

رتولاوبمص+4يريدونإورمثيواإكداةباركميدءون3نالذصعنةممصلمث

ذ؟هـنءنقلبهأغفاء،"منزطعولا،الدفالحياةزينةترددتعم-عيض،ك

رليلمثلحبمناصبرأ،"ا)كمفلسورة"(؟هـط،أمرهوكانأه!ووازمع

سو!ة"أوأصيلابكل!ة!ليلمثأسمواذ؟شكفوراأو،أآصخيازطعولا

هـتدفيالأصىخمأنئيكماللض"ءحاليآاطظ،برحوناوؤد."ألانس!اات

.0001يزكىإملىيردريركوص!الأحمىجاءهأنوتوأىءلجس):أ،ياتا

أشركتإحنأاح:يمةاالآيات!ذهفيءايداوغلىلهانذأراي!كونوود2

عليف!رقولولر/،"الزعر"أاطاسرفيمنولضكوننعصلمكإ!-طن

."الحاقة)!(الوزيمنكلكه)قيطعفاثمبا)حمينمنهلأ%زرناالأقاوليا!ليحض

أوحزناوهمصتا)سلامعل!"ليحتريهكانمايصفص،الآياتاهرذهومن

ولامعليمتحزدتولا)،(ات--حرء،يهمنةم!لمثدزرهبؤلا)ض!ق

ذإ-لمثمنأضد!وص-از!فولىبرل.أيم!رونكاف!-ة!فيرلمث

كادواوات!:الاسراءسورةفيالوأردةالآياتهـتءفيوأصشدر

لاتخذوكإ*تغيرهعلينالتفتريمماأليىلمثأوحيناالذيمماعنذلمث)حةتنو

)ذن.قلب،لا(شولصالي!ثمتر؟ن!دتإقيدثب!خاكأنوإولا.خى،يلآ

.أانص!*سعالميت!)نىقيلىلاثمالمماتوض!فأطمهـاةكأ!فلأذؤناك

فيوالسلامالسا*ةءلم!"محصلىانحاصوحهأا)"هـآنجمأأططإب؟خاواذأ
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كانتواذا،وا)تهديدأإورإزحةووا!لحيموأ)ورأديباللأمرأحىوأل!رركأ

واوالضيقوا)كماطفىن-إلفيواقعم!علىكلوصوؤ"لجة1Jاشخصب*4

لي!صونانالمصقولمنليحونفمل،أ،مثر؟ينخ!هونطتأثيرتحىتعا)رقو

الىإربموقففيزفسهبملأنرورةلووول؟عص"صإدرأا)مملأأءقأ

ا!تيالأ--والر!ضءنذفسهفييكشفأنأو،-9!ورداإكذهـالممو

للشونط-"ذالمثليفلؤ-لىأذ"برونالمطليقيولؤدنجالصثرسإثرزوركري

برإدةءنا!راض!أوتزويرأونحادء"4حبإزفيعنهص!فف!لأوألا!ا

ا)كلامهـزراانووووا!إةولطألااذنمجال!لا؟وا)صرا-"الصدق

البثروخا-قخاة-"الذيالله!ودهيئ،قوز-"فوقؤوقءنصهإدر

ربه.أ)-4ليش-جماماليملغكلحا-كآرسو،ألاهووللسبمحعأوال!ون

أحيانأ!ط!اا)رسولءنأذقيطعحيالهانالسيرةتاريخثيزصت-3

وماربكعكودص،)وفيهاحىالف!سورذنزإطتخم،أمددطالاذكلطاعآ

أدلهمنلوصينزولفبكأحظرو!يسصحفتى؟يسألكانأنهثهت!ماأقصلى

صكعهصتا)"هـآنكانوإو،الانتظاىهذايطولوؤ!،السطئلايجيب

.الاذمظإىودالمثألانة!أإعهذا-دثلما

لج!%الرسولوأس!بال!ريمالقرآنأس!وببىينان-4

بطتر!هووالأسدوبوا)روء"الأدبىا)كأنحيثمنبمهـاكبردفروقآ

الصحث.اهـففيالافاض"هص،مجالولاوم!ردأتهلام?ال

عايظأ

كام

البيص-"رص!ورلايمال!-،أل!-رآنإكا-

وانماوالمص!را"ألابلبدتةووولميئ

أطضروالجناتوألا!ارإ)ص!ىإ!فشا!لى
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بم-!ألمحىطةإباديةوامكةمشاهدمنالقرآتفي

!ا.اصشرو

بلى!!و!خيماورحلي

شاملةذظرات!ت،العصورس!ولتآف!رمنالذهـآنفيص،انا-6

الفرديةاطياة9تفاباإحاطهومن"ءإمةافاذلميةصفاهيم!من،لوجود

الأمممنوءلجرهما)ورربعايهكاكاماا؟"لجرليفوقممم!خوىفيوالاجتماعية

واصلى،رصلعنكذإكظمورهتصورطحنلاكاوال!صرهـ،ذالمثفي

ليدلوهذأ.بثرصنعمنولدس،الثهمزو-يإةرأناألنعلىدليل

لL-ليينا)حميرا)فرقلا-ظولاأذالىجماولا-لج!أمح!-لىنبوةعلى

والقصصالاف!رهـذهمنذهش"ولش-لموا)جمعثة!بلءلا!الهي

يقرأكانأز"ا)بمعص"قل!ءخهر*هـفو!.ا)مرأنزض!ه!اا)قيهـأدحوالث

الةهـاءةيحم!نلاأص-،كان4ازالمعروفطا)ثاليتليل،ليطا)*!ااوا)كرب

وا)ءتإبة.

"الباخاءالحربتحدىالذياإحجىزباساوبه"القرانكانولذلك

ا)حصورجبحفيمس!خوياتمماخشلافطعلىللب!رطرليقي!ا!سءاإقياأية!وبالى

إرسولاذبوةعلىالاقوىوالدليلاعبرىاالمعرزةهـو،أيىإةفاقوا

ا)كضإبمنكثيرةآياتاليهأشارتماوهذا.عايهاللهصلمواتا)مصريم

قالواأنالاالهدىص!اءبماذليؤمهواال!الناكمامنعوما):كقولهال!كريم

منآياتءإء-"أنزللولاوقالوا):وقوله(رسولآب!رااللهأبكلث

انايكف!مأأو.مىيننذيرأناوانماالثهعشدالآياتاف!قل4رلي

إة-وموذ؟رىلرحمةذدلمثفيان،ءإ-م-ميتلىالكتابعايكاؤك!

الانبياءمننيمنصإ):الصحيحالحديثوفي"العنكبوت"(ليؤصءوت

آو!تهالذي؟نوانماالبثرءليهآمنمشلىماالآلاتمىأعطيالا
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لىU;زاللهأوحاهوب

."ا)مشيخانرواه"

الخلاصةة

القياهة(يروم*،تاليأكثرهمأ؟ونانفأرسوايا

اللهصلمواتعايهصلىسيرهأتذقولالطنس!خطيمتقدمماكلمن

إحقليةاالمداركفي4وزفوة،لالمشصضربكاذ!التيأ-لاو"و"إ!إليةا

وما،أس!بهو5بأفكاجزالمصإلطإةرابهحاءوما،الروحيةوأ،وأهب

،الارضأصمصن!لجرفي...ا!قرون!لالواسعمميقأثركلنتركه

وزثرلي!إتانسانيةومفاهيمءإليةأفكارمنرسصإإء"د!إليمزف!ء"""وما

و-فكأ4ذ"وته!-دقع!قاطمةدلالةتدل!ط!األامور!زره،راقية

ألا!ية.واطور-ة"الاعلاالأباات!صاله

البشويةةتاريخفيالاؤلجياءمنزلة

وأؤواهاوأعلأهاؤ*،لياقأرقى!يألاذسانفيإروص-ةاإيةا)فعاان

المادةوراءهـاوالأ،وا؟!ا!-!ن!وهاغايةباخمتاذاالحياةفيأثرا

ي!أعواصنعنىاأنبثقوء-!إقةالمطاللةقدرةصقإهـ-وسإحا!وا

.ألمحسوساله-إ!هذامنقي،ءوالىالوجودفيعرتبةوأعلمازطاقأسعأو

ال!سففون،فاقالآالوالمىعالاخرأالعالهذاأ،كتشفونا!إهـواهموالاذ-،ء

الكاشفون،الالهية4هـواطقيةالبثبينالواصلون،ا)كبرىالوجودلحقادف

وءياوا)!وصيللوعيالباعثون،ا)بشرفي"وحهارالة*إلياتءن

طهـيقالراحمون"الفعا)ياتلهذ!المرليون"وسهمذةفيأإطلمقا)وبمود
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حيثمنوأرقىنوعأأع!الازلجياءهؤلاءكانلذلد.لهاالهدأية

والمفكويئوالمهـتشفينوالنيابغينالعالاءأنواعجيعمنمهصتهمطبي!"

خطاهمالمترحمونوكان،والمصلحينالسياسدوقادةوا!مانونالفنورجال

وألمحماأروىالرو-جمماالاذسانيالوعيوباعثيالرو-""الحياةدعاةصنكذلك

نا.وا)هسياس!ةوالاقتصادوالفنال!لمصيادفيفيالعاماينمنأمثالهممن

الانسانفيالانم!إنيهخصالصلاخصوالمربونال!شفونمإلاقلجياء

ويفسحونالحهية-4الانسانيةعرؤبةالىبهويرتفهوننفسهفيثجعثونها

آخرارزشكلاءوكل.الروحوعراقيالنفسمعارجفيالارتقاءمجالله

الاصال!حدعاةأعظمكانوالذاكالارتقاءمنإتوعالهذاتهح!وإنما

ياةالحىرسالةهـيإتياا)مظ!ىالاماؤ!ةص"لغوف!3مرتبةوأرفعهمالبشري

مرتبةدكأإربهاولاتداذيهالامرت!"ولمأخ!م.ألانسانا!!اللهرسالةبل

وص-فرويإسهاسةاوصدبريالملكوممىلمرجماالصقلوكلهـلمماالمادةكاشفي

ا)فن.ومبدعيالاقتصهإد

منيعاعلإونوالاقضصادوالعمهياسةنضالةإهـلممواإفكراعباقرةان

الىإفيسبةباiJص"-صنرذيةصفاتاو!دودةاوماديةذوأ-يأةزمم!،نا

دكانض"ووء-"وروص-"أنسانلش"هـجماإتناا)مص،ص""أثاركةاألاصليةصفته

منالحؤقيةألاذمماذيةودعاةإهـوحاص!هلمحوكانلذلك.ا!وجودحمن

منأثر!علىكاإواومنرسلامت!موا-ختا!أدلهاصطفا!الذينألان!ياء

الانسماذيةا!!أطيواذحة!ندإلاذممصإنالارزفاعءدف!مكانىقا،صلرين

ذوعلحهمر(ولئكهؤلاءليقرناأنير!زولااإصا!ينأذواعأرؤحفالرلإنية

ومصلحي!ثا.هـدأت!ثاا)-ثهـومع!يمنع!اكأخاص!
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التجيين:خاتمصقىلا

بافواوالاماز"أدواالبمثهـقدالىاللهرلم!ل!الذينالازصياءان

نبوةولكن.يبلغ!ثاانكفا)قماالجاعةاوالمحيطجمأك!،الرسالة

متضهنةالزمنع!باقيةالبشرعاصلةتهـوناناللهأرادهاواحدة

طريقزك!انوأرادهـ،ا،*"لىلةغيرالحنالدةالبشربينالمثمتركةاهنا!ر

وكان.الاررة،ءوذرودالكالقمةالىبالبثرلتصرلالص،ليور"النبوات

بحملاللهصصهالذي!وعليهاللهصلواتعبداللهبنءمدا)!رلمماالضي

نهاغيرهاحدايحل!إرزيممااالم!نهـذأأحا4و،الرسالةهذه

ليينرسالف"كزلةالازحياء"ينمتر)فؤ-كازت"المرساينالازمياء

.دصإلاتالر

إقياهةادومكاناذا):قولهفيطاإفيا)هـسوليشيرهذاوالى

فخر(غ!رشفاءحهموصاحبو-طيبمالض-"ينإهـإمانا!ت

ولاربيلمحأآدمولدأ؟رموأنا...)آخرحديثوفي"الترمذى"

.أؤخر

حفظالذيمماالانبياءبرينالوص-دهوعل!أمحمدأأنهـكاويلاحظ

حصذلكولدستانضقاله-كأولادز"منذصه!44صحياتهسيرةالع!يالتاريخ

وحم!صتإفموضبا!اط"حياح!3كازتققد"لينألا-رالانبياءسثض!ريات

حة-قض!ا.مصرفةالصعبصتأصحححتىالاساطيرحولها

وأأطة-ةحةالمترلةنعرفأونردرالانس!"!-حيمأدقصنأعجزانر،

واإرزص"،!األلهخص!"التيوالخصارص،المردصلمانخاغقيلىالذيالمةإم
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مترلتهعظمنتحك!ورأنمنأكهسذستط"عولا،ربهبت،يةباخهاالتي

ايأ.اجماازعحورصهـتبتهوعلو

ذروصماا!ااقي!تقيلافذةلثخصيةيخ!!الثهرسولشخصيةالن

الكالقصةفيوسىلمبقىكانت"اللاحةيناوالسص،بقين!أشضص"ةأي

ردأذيهالاالئهمنأ)ورربمنمنزلةوفي،ادكاصلإليالمشوالنموذجالب!ثري

الاطلأقما.كلأحدمترلة

صلمواتءلميهال!صريماحرلىاالنىرسالةتز؟تهالذيالالزوانهذا

وأإلهيةرسالةأيأثرليحدلهلاالحضارةو-،ريخا)بشرحياةفيالئه

أمامهؤسحو،فاقهآللصهلؤصحفقد،اجتماعياوفلممصفيمذهـبأو

إ-!أسالمحأالاخلاقوأقام،نواحب"فيا-ةكيرواالكولنفيالنظرمجالى

مفاهيمالناسفيوبث"آخرليومفياللهأمامبالمسهؤوليةالعميقالشعور

صحيس"أسسأالاجتماعيةلا!!اةوأقام،الاخلاقيةللحياةساكليةإنسازمة

اتحاهـاتهلهتحددانر*دحص،1محالاالسلملاحطوزدء ..!."رط

البشريةبلالاسلاميةاطضا!ةتاريخفيظم!رتإة!

!ومأ.البمثصرصياةثيصحستمرآباقيأفضلهايزالولا

أشرسالةهذءاثاش

ال!!يؤ،والاثرإوأسهاالمدىح!تالا-ض!إرةا)مو-يههذافضلأن

مديةالمحىا)تجموةهذدته،ليمرس!حهاا)تنا!لثاليةالاهدا!الص"أضفنااذا

المثالية،أف!ثاأ!لىدحونلانصإطكألمبةكماولميتزاللاوالتي"للب!ضر

واحماويةرلصالةالى"ترقىلاصكانقيا)تموةاوإرلص،لةاهذهتجعل

فيوأثرء،ا)-مشريةعلىبفضا4الرلسالةهذهصاحبوتج!ل"دنيوية
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)نمث!ثنحوصي!اترو

الاز-إر""صم!ضة"ل

.ب!دهمناو

وفيالأنايغانويمكنسالية،تم!!،إلاءلى

قب!رمنأحدرجملغهالاوال!خثملا)هظمةمنمترلةفي"

ء!أ:اللهرسولبمصمدالمؤمنينصلة

إءل!صىأأنلحماقارود!لةرد)ض!ا)ك!مصنقدمناهص!ات

4تصدليةووصبءلميناواس!نجابذإكألاعتةإدأصبحولذلكاللهرسول

والأمانةبالصدقيتصفأنالارسولاأ-دايصخذلاال!لأنيةولفما

رلمصالتهو-ملالصبيينخاتمأنهإقيهـآتاوصضهوقدءنهيضقلفيما

الأحصالىبعثأذ"صمحىيح--لىيرثفيذفسهءنوروقال؟عامة

حديثمن"خاص"لأمتهبعثني؟!وأنكاهشةا)كاس!ألىأيوالألم!ود

.(والنسصإئيبا)شيمشإنأخرجه

عقلياكأةإدصىإ4صجردبهةلمؤمنينصلزكونأنرحةجممالالكنو

الارتقاءفيمصمرةالص!4ءزردت!ونأداأ!دتفإذأ،مرلىلىذيبأنه

تأوجبالخيراعثوليوالرو--4الةوىمنف!اماوقيخه""ليت"-ك

الىظمىا)مشخص4!ذهأءالاقضلمىفإن،وطاعةاقتداءصطةبر"صإ*لمثتكون

فب"أنتالذيالمسضلموىءنليكيرتهفعوففصإئلوأؤ*،لهلمصيرد"وركةصي

أسوةأللهرسولفيلمكاشااة-د)ءإ)يأزوركقدوصم!-وىفي؟"تم!ثما

رددوطالما.أكثيراألثهوذكرالآخروا)مومالثهيرحىوكانلمنحست"

أطيعوا)ليطاء*-"طاء"4اللهوقرناطاتحهأكماإالدءوةإ!كريماالةهـآن

.اصلىكثيرةآياتفي(والرسولالله
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حبصلمة"قلب!ةصلةتكونأنيجبير!!مالأعظبالرسول!إص!زاإن

منإخراجهمفيال!إممماعلىالاكبرالففهل!!الثهجع!طا)قيللشخصية

والاقتداءالطاء"تكونولاالاولادلهض"أحل!ثاوالتيالنورالماالظامات

رموقهلاالذياخببحبه)ق!رنااذاالاا)كاملةالافاددمفبلىيخماينبدلي

اففسه.إلازهانحىبحهشحب

بيدىعدزةسوالذي)قولهفيءتيأاللهرسولأ!ما!هـذأوالى

،والناسوولدهلهوصانفمم!4مناليهأ-بأكونحتىأحدكملايؤمن

لانتوالئهاللهياهـسول:ع!ر!الأذخر7أالحدرثفي!ولهوفي(أبمفي

عمريالاا!!اللهرسصولؤقي،ل.نفسجمامنالاشي،؟!صنإلي-ب

من!اليأحبلأزتواللهعمرفةالأزفسصلمثصنإءلمثاأحبأكونحتى

لأ(عهرياأالا-ن):ؤ"الن!ح!جمماصن-خممالثجمماء!

أنفسهمأمنبالمؤمنينأدرىالضي)ابفىالاصسورةفيالكريما)قرانوفي

قضىاذامؤمنةولالمؤمنكاضا)ومانةممص!االهـمصورةمنأ-رىآيةوكبما

ورسولهألئهلي*صومنأمرهـممنإخيرةالهمليممونأنأمراورسولهإل!

.أصسدكأضلالاضلؤقد

سورةفيمت؟-اعلي!االرسولمعالادبفيكثيرةآياتا)"س-آنو،جأ

ولاا)كيصوتفوقأصواتمررؤ*والاآكلتواالذينأ!ايا))طسهـات

دعاءتجعلوالاأالنوروفي(إخإ...ل!حضليمضم؟!؟رإةولبالهتج!كروا

53-"أصرىآدأبالأ-زأبوفيأليورضألي!ضهلحكما!ءإءلي"كمالىهـسول

ولماالىكاصلمةالأخلأضمامنفه"لماحبشضص!يتهحبلأنوذلك،"56
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المؤمفلملقاللهأمرهذأأحلومن.بهوالصلالئهمنالةهـبمنعليههو

عليه.ليصلون4وملأئكضهو4اذأخبر!وعليهليصلواأت

خغفاهـالاسىالملائكةوصضاعليهإصناءاالحبلىلمحمااللهمنوالصلاة

)11لهالرؤور-4وطابوالثنا?ليهتمجيدههوالرل!ولع!والصلاة

تذكه!وذالمثالصلاةغيروفيالمىلاةفيواردالرسوللمحألملاةالم!وطلب

فإؤدةذ)كويخأ.الا!يبوالضا)حممالإهانيو)سمضحضاروبكمالهبه

هذافيبلجشهذهالذكرىكثرةزجعلهاذاطقبقي"فيذفس!"لالصلي

الخيرصمانيفيهوتهتفتهحقلبهويتطكر"نفس!فتزكو،الصطرالعاويالجو

اح!!ة.اويناببح

وئتائجهبالت"وةالايمات

فيظ!روأالذيئوصمككهمسىيركمفيالمثاليونحرالبثاولئككانلقد

لهأءهـهامعلىيلحوناوالشعوبا)"ة،عشتىوفيالختلفةا)"شريةعصور

؟ة-اريم!4إحق!!اقشحفاذااحثصراإ!األتهرسلان!موهوامحونطيرةانتائس"

إقي4وخاالوجود؟صد!واتصرالهأ-لى!ليةبوةعنم،الكلامسهقا)تنوأدلته

صتأورقأ-"،رهانلذالمثالطبصء""إخدجةاكاتالوصود-قادقوص!ثدر

عديه،ودلإيهاأرلمثدا)ذيوووالعقلانو)وذفعم!"امةل!االصلمنتاجات

فلاءظيمأص"ححاءقيطبيبعلىتجربةع!تليدالمثصتسثأصناذ)كفيشأنه

ء"ءكافيصطولمبرث!ألا!رابة1صرفي؟؟يرابرنكأ-!رzفيرا-ع1()

الازباءوءلىاموصءإء"صلى؟اللهصدl!ءأ!صلاة-حمفيو،سرا!ةإصلا؟حةوا
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-ؤلآ"ححم!قوميى،لي--"الموحىإكيا!مصتتحةقأذا-للعقلمجال

الآمه!!أءكتاتإأذ!ولاص4ء،ص-لىليلىبرهانالىحاحةولالمناق!ته

دإرزلمنياللا؟إيهااصهـلوالواكها.لإدرللصةلمجاللااقيااخهيه"ا

صكأإطبيبأكمذاالمثوصف،مايضإقشالنجربهلأنهال!ظيمالطجميبعلى

:ذإتءقويضءبم-4إ*هـنحهاأحوالكمن4برأخبركوص!علاج

وأمو!وداتمنأتجطغيهحاتصتإتيالي"يخبرتجاالايمان-أولأ

كا!دأثالم!س!ةحقفيوصصوفى!الزمانفيلب!هاعنامغبمةحوادث

وأ؟!كاالإدح"!ادراكضع!تإخفا!اأوألاخرةوالحياةا)قيامة

قااستندبهاالا؟إنلأتقبللا!هاألايمانروودالعةليا)جمصث،أتيواف!!

رسهلأاللهاحهـهطفا!لمنالالهيالاخباربطهـليقأيحوةبالةا)ووةلقناءة

.غخبلهلا

يثصرء-4ماأواصهـوتطبيهتمنالنيليأههـر"ماتنهيذوحوب-ثاذ-يم

الاذمم!اتخا)تاللهانذلكألالهيالوحيصص!د!!!شرلي!ةصنللناس

ث!متتفاذأالانسصان-حصإدفيإكأهططامنوالأص!!الأفف!لهوبماأءلمم

الكلامهـت!وفهيأللهعنوحسالي-إور"أزرفياأحلاماوز-تا)ضينبوة

والتقوحيمالاختبا!مههـوفالهقللوقوفيالء"يعد!ا،ة!ود،وبم*على

اجالأس!ء"اإ-أملقفصوليتمفأت-م!-طيعوانماإخصروليبواوا)-خطض"

ء3تالباحىثاؤهفمواوجا،ليصبوقدذإلمثفيا)حقلفيطىءو!لىإطحرو"

.؟!لىة"خ،:-4،داإقصوبمكهووا)مملأم-هدإول

وإ"-!بالجمودالايمانليورسثرعيةالىكاإصفالشفروعلمشاقث!ةمجالولا
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إلاحكاموصمممةأ)ث،اىءمة،كسدإجأمت!رفيالعقلممصلى

ها.الناظمة

هةWIءدىلمبااو

يسبقى،أنفيفبغيالمؤمتينغبرصحاإوضوءإت!3مناقثةوأص،

الاتفاؤ،منبدلاالذيالاولالمنطلة!هوؤرزالمثوأرخاتهاا)غروةفيالبحث

.3بحدؤيهاالاتفانحالام!نأولاءإب

***
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المجليات

الآخرىواطهاةر،ل!الايمان!يألاسلامية-لىةلامةالاساسيةالاصولاق

رلجنسوالصلالغيبيةاطقائة!معرفةاقطرلية،ل!و!ا3بالنبوالاعتقادثم

.وءبادهالثه

الاطالفمنبدلاأخرىغيبيةأمو!اضصوةاطريقعنوردوقد

للغيبياتالحقيقيةالمعرفةعلريقأخ!وز"تإكبوةاءندقأز!لمتأنبعدبها

ووياتناالالسإسيةإمقهدةاقواعدمنزلةفيالجس!تبأ!االاعضقادوبموبمع

والاخلاؤا)خفسفيlaأثرجم"منولاسماالاخمروا)يوموريم!لباللهالايماق

الاسلاصية.إ!قيدةأز*لميم-ينعنهاتفصلأننرىولذلك

والجنكالملأئكةإخصبياتاحهذهد14الاعضانزقولأتونستطبع

ولكن،ويثبتهاءلمىثايدللاذاتهفيالعقلكاتوانا)ولقلينافيلا

طررقوويوأغاطررق!ثاءنيأتيماوصدقإخصوةاعقدناثبتتلما

عق/يأتمماص-!ليكلألاء!هإدعالم!خالزأمأأصهبحؤور!دالغيبعا!معرفه

:،كهكلوت!إخيبصام!!!عيهةءط
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ئهـلآ:لماللا!أص

بأنوابرصاعات،البيئاترلممضفأ2صلماذ!ادMأعضةلملأمألالسسبقإئد

إ!قيدةاهذهناقضأالاسلأمفجاء"الئهليتإتأش!مأوزووصدآلهةأ":ذح"

نوء-،الا)ولسواالملائكةأنمهلجنأذ!ابهاالىالأمورامع!!لهاروكاو!،

.لأعرءخاضعونلهعباد؟كىرهمفيمأدثه-شإةع!إتناانرلوقاتصق

الملائكهتهتخىذواأنيأعرأ:لا):صهـانآلسصورةفيتعالىقال

بلسهحاز--4لدااللهاتخذوقا)واأالأذحياءسىورةوفيأأربابأإنحبيينوا

سوردوفي(ي!ملونبأمرهوهمبالقولليسرقونهلا،مكرمونعر-اد

أشر-لىوااناثأنالرصعبادل!ما)تلينالملأئ!"او-ماو):الزخرف

ا)قرآتفيليخجلىكااإلائكةفيالاسلامرأيويتا-ص،أخلؤم

يأيما:بماأممريم.ا

لأءهـدالخاضحصنوعبادهالثهنحاوقاتصقالملأئ!4ات-1

.(مكرمونء"إدأبأغمالقرآنووصفممأطاعةا!ذدال!كرم!3

عبادرأكموإيذانألهتكريمأالبثهمرأبيلآدما--ودباأمرواوقلى

فسصلىوالآدما!!دوالاللائكةقاتاوإذ):ز!الىقال.صأمورون

مثلوورد."1)مةرة"(إ)-كافرفيمنوكانو)س!خكبرأبىاليالجسإلا

للألائكةءبالخضرإبثراليؤمرفلم"صهـووالحص2االإلصرواطهسورةفي

لممازمظيم!3أوبمبوإنما،عله!مخاص،ساطإنأ!مالئهيرحكوأ

منبهمالبعء!د!أو،الأمردبموا)خىضىوطاءفكرامةمنر"صورمكمو

.الرفي!"الأعال
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أ،!صل-الأممالنوعمنبهاالذكلف!3ا)يالملأئكةوظإزتأن3-

بالروحالملاذحةليكزلأورسصإلاتهأدلهإرادةالرهـل؟"-يىغإصص!إتبا

رسلأالملائكةمنلي!ىطفيوألله)،(عبادهمنيمثاءمنعلىأصردمن

إ،لاذ-4جاعلوالأرضالس!ءوأتو-إطرل!أررلى1،(الناسومن

ويلأبسواابشرالي*،مةيتص!لموالاأنفيألئهحكل"وممفرتوقد"أرسلا

الأرضفيكانلوقل):الناسالىرسلامنهميضخذ!لذلكحيا!م

"حراءالإس("رسولاملكأإ-كاءامنعليو3لترلنامطمئنينيمشونملأئكة

ماإدئهيعصونلاا"الأنببإء"(يعمرونبأمرهوهمبال!وليسبقونهلاا

وية!لون،فوق!3منر!ميخافون)"التسريم،(يؤمرونماويفعود!أمر!

من!يبهايكلفونالجماالأعمالد!-،ئروكذالمث"النحل"(يؤمرونما

وفتحالارواحكتوفيدة13اإمفليحا!لى!ال!يبياتدما!صلمةالمشالأءحمالنوع

طريقعنأوالقرآت!بوردكاذالمثافأوماوالض،ر"الجهأبواب

به.التصىرريقولزمض!النبوة

أ)مشروحباةاءلمحسوسبالعا!لاللائكةصلالقرآنيذكرنم3-

كتس!جيلالحسه"غيرالغيبيةالأمورناحيةمن!مصلتمموإنماالظاهرة

يتلقىاذ)،(حافظعلي!ثالمانفس!ان)أرواح!3وتوفيأعمالهم

رقيبلديهالاقولمنيلفظماقحيدالشمالوعناليمينع!نالمتاقيان

،(لايفرطونو!رسلناتوفتهالموتأحدبمجاءإذا-كأ)،أعتيد

ا!لوت.ملكأيتوفاقل)،(...أنفممهمظا،جماأ،لائكةتشوفاامم!الدفيأ

بالملائكة.والمرسلاتالذارياتقفسيرفيوردماوأما.!ليلحوكا!الذئي
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المؤمن!!انمروأما)1(عليهبمتفقوليسعدبلىةأقوالمنقولكهو

منباذنشذوذاالاتقعلاالتيالم!لمجزةقبيلمنفهوالملائكة؟بإنزال

فاستجابربمزمم!"خيثونإذ)المعنوياتوتقويةا)شثبدتقبيلومنالله

12"الايةوكذلك9ألاذفال!(صردفينالملأئكة!تبألفكلدآأني)ع

."124عرانآل"اوفي

:إبلدسأو/الث-طان

بنقضالإسلاماحاءوقد،وءبادتهالث-طان"تأليإقدولةاالعقائدمن

اليشريةاخب،ةرالف!كرعلىالضر!صنفيى!لماومحاربتم!الدةيدة.هذه

لهالضحاياوتة!يما)مشرعلىساطانهواعت!إدإمث!رارمزهوإن-بالخضوء

:Lلامالإدىقر!الذإك

وخلقتهنا!صتخا"حني)الخلوؤإت؟سائرتلموقال!بطانان-ا
ليس!عباديإنأالصمثمرعلىلةسلطانولا"والاءهـافص"أطينق5

ذللث2؟"ومث!!إ!أ-لحجرال!إويئمم!)ت!*لمثمنإلاسلطإنعليهم-لك

.65الإلصراءفي

4!*)كاحرمتمردعاصوهو-3 Jرحمش-4صتصطهـودماطونالله

خلق؟خاسبةعديدةصواطنفيذلكالقرانبين؟،جهنمافما!حصيرد

الذيئ!الملائكةعكسعلىالثهأمره؟لهالسجودءنوامتناعهادم

.!يؤمر!نهاويفهلمونأكلرهمص!اللهيعصونلااءحهـمونعباد

.:د؟--:85و132!ط4جير؟صنجاقية-*هـارازظ(1)
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بال!شرويوحييوسوسأنإنالشيطيفهلأنررءطيمماوكاى3-

وان)،(لاالنا!صدو!فييوسوكي!الذيا)كأء،سالوسواسشرمنأ

إلودىوور"هذهوصخك"121إلانعام("أوإ"إش!مأقإيوحونالمثماطين

يدلمافيهاولدشليصضكلعب!ض!33أنفسالبشريفعلهاقدوالإيحاء

والجنالانمم!!اط!تدض-ذيإحىلج!لمض،وكذلك)"ص،رةلصإطةلحما

وعلى"112الا؟كام"!راء3هـوالقولزخرفبكلض!!اتبعف!3يو-في

اأ)ايصيعودولأدواءويتخذوهو!موسىء4ء2ت-وأر!رفأنالب!ر

مبين(ء!ولم4إزال!بطإنازور"دولاأدطادمبنيياا)يمأعمد

مبلجن،وعد)!ءانه!"تط،الشبتأخطواتهبعولاو!"06يس!"

(تزمدولى*ص،الئهعلىازقيولرلطأو.وا)فحثإءءإسهداكه!صريأإءا

."168ةرإ-4ا"

لادمغواحه"منلي!دأقدجمبمالانسإتأصءوحسراعه

أبض"امنأبويمأخرج؟ال!صطانليورحذء-بملاادم

ب!إطالصراحامنةأنوا?دلي-لىمناأح!-لى5الاا:إصرا

لله.اخىإور!ا

بنييا)وحوأء

هذاوليس"

التيالخلوقات

وير"إوضمم3نأبي!جمدونألاقدصينبرحضكان

أليطلهاابينووروعجاداتيى"غرعادأتا)*قيدة

الجندضركاءلثهأوحبملو):ذالمثالىاصمثجر

وج!لموا)،((الاذ*-،م"(ءلممليكيرهـ.نات

ب!سذهوليخمصل،لثه!تركاء

تعالىقال،كهاالإسا*م

بفينلهوخرقواوخلق!ثم

زسبأ(الجنةوبين4بير
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طربضاإزرر!كلا"خفيةنحاوقاتوجىودمن؟،انعا)ورتلوال!س،""ال!إفات

أ!برابم،ءناافإنر،عاؤلمةواعيةالخاوقاتهذهزمموتوءناتو)س

الةهـآتأصبروقد،ذلهكتص!دليقلزمناإتحوةاطري!تء"ت3ليوصود

عليض!خةيأنوء،أل!تإوقاتصنأنالصأوليلزقي!للملاوصراحةليوكأوح

منبالانسقرذتوزسمعوزورورلتصيتإوقاتو!ي!ااسحركهزد؟ىلا

قال1'لمليص-دونألاوألاذسابنخاقتوماأإلوعيوالعضلنا-!ة

""الاعراث(ا)خارفيوالانسالجنمنقبلمورنخلتقدأصع!فيادخلوا

إناققالواابنصننفراسش!عأنهإلييأوحىول1،أإسوالهالجنازمن)

ولا((ا؟كما"(17الآية-ئ...بهة!فآمش!ا)راىأ؟إلىيءجبأزأقرآحم!ت!

رونيهرإ؟ناشأوليلالجنؤحهذ-مماوءلجرهاألايالغطهذدروولىمجال

الوأعيةإتالخلوفصنذوعأ!ميفبدالذيوحالصص*المعهحاهذا

منالجانوخلق)الب!رط-ي!"ء"رطبع!"صنكازتوان،احاقاةا

.أنارنهمامارج

ونتبجة:خلاصة

وا،،ثكةوال!ياطينوالجنالأ!وأحليحبدودنلامالالىقب!!الناسكان

هـزرهانمعله،لإمالاسفجاء،والشرالخيرآلهةمنأنهواعأوبجعلونها

كالاز-إنالخلوقاتصنأذواعأألاليستاصشريرةوامنصثاالخير-الأرواح

الانساتعلىلهاساطةولاوخصائص!ثاطبائع!ثافيكنهاختلفتوان

ألالسلامحرروبذلك،رص!دليكضأإمالسىاؤرالكونعكوالأودصهـفاته

التيالأساطيرتالمث،وغب:ه!والعربالبونانأساطيرص،تا)بشرقيالعقل

زسضلكأموكاذتوال!ملبقىالةممريةالب!رحياةفي!يءتأثيرهـ!كان
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الأرو)!لاسترضاءوقرأبيننذو!صن"الضاؤ*التضر-إتمنأنواعأ

تضلكاذت؟،أذاهاو؟فال!رررةورؤح،نفعهاواستجلأبا)خصيرة

نأمنهاعشكأإداخىهـأتهاصنفادذالاستوالط-"جةأسص"حمارعنالانس!إنيرلى

إ"شوأذ"الارواحأوإشه،طيناأولا!بمدتمخصصا)خرراتتالمثليمض

.بالاذىالاروأحتلكنالتهوالا،ام!3!شدث!iيأ-أدطله

بل،إخ!حةاالخاو-إت!ذديتهـوجىود!الاسلأمؤإلنذإككرمع

ال!ظامذطا!صإرنكانشاطدائرةوصإع!حص!راحفو،وجود!اأقر

ألانسانتف!"يرفيا)ضهإ!دأزيرهاورفعاطإهرةاألانسانب"3واطياسيالحى

وجعلنفس!4نظرفيوودرتهالانسص،نقيمةءنورقح،الى!ليةوحياته

الخاوقاتتاكأفضلوهـي،الملأؤح!"أصرتمكرمأأصلحيثمن

له.تسصدأن،الخفية
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الآضررةوالجاةالعظمئمئؤو!ة

بحثفيآلىلمففاكا-ألانمصصانلي"يضعمفماأبرشمنان

الان!-إنف!.هـفىولية.ومسؤولومكلفإرادةذوأنههو-لص،بق

لي-نصنأحهلم!اإجمااإلحهرأصةامنزلةنتائجكلنوذلميجةسهاتهمنمممى

.الخلوقات

فيصريحهـووكالمدمالاسىنظرفي-المسؤوليةهذءولكن

التيالحياةهذهالماإلمسبةباصسؤولفيومضاعفةأو"مزدو!-االمرآلى

قدو.مجتم!"وفيأهلأمامالارضهذهوعلى،الكون!رزافييميشها

ؤألزهـ"صفصلأتنظيمأالدنبويةالمس!ؤوليةمنعالنوهذاالاسلامذظم

وطءخبارهالمجتمعفييحاصلم!ك!منوالىوألمصرتهنفسها!اابالنسبةبت!ليف

الت!افا!ذهإخلألهعلىورتب،مواطنأاورعيةاوراعيأاوحاكأ

وليس.)9(كلدنيةاناتضأوعقوباتمنوالجزاءالشبعةصقأنواعأ

-دودمنالا-لامبةإمةوإتاأ-كامءمص-عإ-ئروليةامن1)ةوعتا5يخارد%ل(9)

الأميرةؤنما،آفي11:ةقةوأحم!،ارراملاتفيا،دنيا)ضهانأح!أو%هـ!-عوتهزير

.الاسلاءيير-عاكثرءيىماا--!لغيرء،كأيرةصكاموأ
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صسعتشم!!التيءذهـالم!سؤوليةيخاا)ءمتفصيلصوض!حهناالموضع

.الاسلامنظام!نموضعهفيسيأتماكاالاسلامفيالاجتماعيإلنظام

%القهأمامكاليةمسؤوليةا!لسؤوليةتالمثليمدمسؤولوالانسان

ية.والارضالدنيويةاطياةهذهوراءاخرىحياةفيكلالكونوخالق

المسمؤوليهـةهيوهذهالاولىالمسؤوإيةلتلكومكم!زمتممةوهي

العظمى.الاخروية3

فلم:اإ-ؤوليةمنالنوعينهذ!نبيننظامهفيالإسلأمجمعوهكذا

مت،سهبةءةوبةندوالحياةهذهفيوالمجرمينوالظالمينالمةءحرفيينك

الفسادواست!رىإطونواذالمثؤملولو.إ-را!رثمأوظالهمأوغتقصيره!

مظ-لاإعردانتظرواعلي!ثموالمعتدقلالظ!ومينيقلواءالأرضافي

نفوس!3فييحصلىثذالمثفإنالحياةهذهبعدماإلماعليمالاعتداءوإزالة

والاجرام"بافهـحعافهب!!؟لمهالظلمدير-كأيترليصحةداأومميتأكألص،

بالذس!-ةاذ"ت،ميةثورةأولافردبالذم!بمةانتقا.يزأرفيأكبرأباجرأ

تنت!ثي.ولادررممصلمسلللجماعة

سواءالحة!ويعستعيدأظمايردلي(نلال!ومالحقاءط.ىالإسلامإن

الأحوالبرسببنفسهصحاشمرةأوأالدولة)الأمرواطريقعنآكان

العفولمجهمايفضلالتيالأ-رالبينانهكاالاسلامنظامفيالمفصل

اط،-وإقامةابر!ممعاقبةإلافيهايجو!لاإتناوالأصوالالحقواسقاط

الي!اأشارتالتياطإلاتمثلفيوذلكحدهعندووقفهالظا!وردعلص"

وأ(خاصةمنمظدواالذيئتصيبنلافتنةواتةوا)ال!هـيمةالاية1

نأأوشك،-دهعلىأيأخذوفمالظما!الناسا!رأىاذا)النبويإطلىليث
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.أليورولإبإللهي!م!3

الحدودهذهءتدوذمائج!الى"اإهسؤوفهـيدفييةفاالإ!لامولكن

حكمأوأدقمدىأبمد!واهـؤوليةمناخوذوعاىاتجاوز!!برل

بمصيرزكعاقئهاثيةصسوولية:أضياذإكالإذسانيةالهفسفيأثراوأممق

وأجهزتهوهيضإتهإلمجتمع!ولدس!ايحمالذي!إنالنهاذجماالازسالأ

بميعفيياةالحى-إإق،ونظاص"ال!كونخا)ة!،ذفسهإنالإنسخالقووووإنما

.أطوأرهـ!وأش!لها

أزظمة!نعليهاأقيموماوض!حةأمكاإتديذ-4الأ%رىالمذاهبإن

باأ،ممصؤوليةاهتمفه!ض!ثا.المسؤولص"منواحدبتوععنيت"و-خىإرات

العفوعلىبا!ضفع!تيالدذيويةالمسؤوايةتةظيموأملوحدهـ،الاخروية

بضخظيم)هتم!اوبعض!ا)ظ،لمهنردولاالمجرصينليءمعيمنو!والد!سامح

وأء،دلةنتائجهاتكنصعمماابرخمعوأمامالدنيويةايىاةفيالم!مصؤولية

المسؤوليةفهمفهيتوطوليخفيتأمونفذتعلىتوسصواءجائرة

.ةلأخىلجراولماولأا

ودورهأثرهصون!ماوإكل"الممم!ؤوليه-3ترأؤرارتميزؤقدالاسلأمأما

والأكىلجر.الأصوررا)مموكانظاموفيابرفعوفيالانساننةسفي

ؤألاذممص،ذءالضفسبجوانبوإحاط"وت!ملتعاونالمسووليتينوبين

.ترق!خ!!وصلاصثاإولتوجي!ا

:3ا)فكروهذهالمصدألهذاالقرآنءرف!وإليك

الحيادهذهو!إءاخرفحياةعنكثيرأا)قرآنضكلدث

أحياناواقتصر(الآخ!!اليوم)وأحياناأالاخرةالدار)

561
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الآخ!وةهذهعنوحدليف(الدنيا)وأالاولى)مةإبلفي(الاصرة)

الحياةفيهتذكرصوضعصوفيد)غ،ر"كررالتياطقيقةولكنصتنوع

الهزركيرويكررب!ثاإلايمانأىاالدعوةفيويؤكدالةهـآنويلحالآخرة

ليبدوانهحتى.الاولىالحياةفياعمالهعنالانسانمسؤولية:هيبها

صقدما!اذكرومنفيهاوكل،الاخرةذكرمنالالسالصيالمقمىود!يأ!ا

أثيالانسانمسؤوليةزحض،نالتيالآ،اتبصضوهذهوذخاؤجهالهاالساليقة

:الآخرةالحياة

تودسوءمنسلتومامحىضرا-يرمرتع!لمتمالفسصتجددوم)

منشورايلةإهكضإبأا)ةياص"يوملهوتحرجأأرمىدأأمداوبضهرءت؟أنلو

ممرالت"آل"الالصراء"(حسيبأعليلثا)يومبن!!سككفىكض،بكاقرأ

ماويلصكاياوليقولوتفيهممامشفقينالمج!هـص"نفترىالكتاب)ووضع

مملواماووبمدواأحصاهاإلاكبيرةولاصمفيرةيفادرلاالكتابلهذا

الك!ف""أ.أأصلىربكيظلممولاا-،ةمر

خيراذىةمىقاليعمل!قأممالهملثرواأشتاتآالناسيصدر)يوصحذ

."الزلزلة"(يرهءحرأذرةمشقاليردملومنيره

.1(الحاقة"(خافيةكلغمفةىلاز!رضونصصذيو)

."المدثر.("!هينة؟مم!"تبماذفس)كل

"الانفطار("وأ%هـتقدصتمانفسع!ت)

.ا،أ"1)ة-،مةوأخرقدمبمايومئذالانسانينجأ)

."النصل"(ت!!ونكنغساألئنولتعم!)
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".الصافات"(مسؤرلوقاكأموقفوم)

.،"الب!قرة(اخدرنرلاو!كسبتمالنةسصزوفىثم)

."3تالمؤأ"كسبتتجانفسصقيزى1)يوم)

الجزاء"يجزاهثمليرىسوفسعه"وأقس!ىماالاللأنسانليس)وأن

.،"النجلم(الأوفى

ذلئهالىزشيركاعلعهومسمجل!ممصا"الدنيافيالانسانوأعمال

تمالى:كقولهأخرىوآيات4السابةالآياتبدض

."ا؟إثيةلم(تعمكنكنتمماذستنسخكت!إناإ

."المجادلة"!ونسووأدلهأحصاه)

."الزخرف"(يكتبونلد؟إمورساول!بلى)

."ليونسى"(نتم!كرهمايكتبونرساضااق%

."الزخرف"(وذسألونشهاد!ملى-!علمضبأ

".الجاريةإ"بالحقعليمرنطقكشإبناهذا)

"."ابإثية(تعم!ونكنغماتجزوناليومكثابهاالىزلىعى4أص)؟!

".المجادلة("نسوه3وأد!إهأحصىع!وابمافينبئ!3أ

(يكضمونلديهمورلمىلمف!بلىونجوا!سر!نسمعلاأنايرسص،نأم)

."الزخرت"

النساء!"(رقهجأعليمكانااللهان)عباددأحمالع!روحبفالئه

."ليونس"(ليفدإونماعلىلقن!يدالذثمعرجعممفإليض!)علي!ثموشثب!
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نعلانهأونخفيهومانيهـاتمنالأممالىبهأقترزتما،مل!الثهانرل

صنها:

،(.هـودي!(ا)صدوربذاتعليمانهك!يهلمنونوماإمصرونمالمم)

.الزعر،"(الصدوربذاتعامانهدخهلمون؟نتمتجاإؤينبئم

."العاديات("ا)صدورفيما:صصلالقبو!فىماليمثراذايعمأفلاا

.،البههـة"االلهبهيحصاسبمتخفوهأوأزفسمفيص!تبدواإن)

فالثهوصدهأدئهأهامتكونإنماعئال!ظالأخرويةالمسؤولية3مذان

وحدهولهأممالهمعلماويحالصبمالناسيسألالذي!وو-دهترإلا

ولهالةبالىةتكونو-هـهفلوالمصيرالمرجعو-!هوايىعليهمالحم

سديحاصبالذيمماوحدهو!والأعالدحونمرضاتهسبي!!وفيو-لىه

عليها.

إشصهـ(!.ا)أتمصرنكنغهافنرخمرجعمربمافما)ثم

."لقمان"أحملوأبمافضلمص!هممرجع!ثم1)صء،)

.،1)"!ص)أتربم!ونواليهالحملها

."الرعد"(اطساب!وعليتالصلاععليلثالإنما)

:للرسولتله!اوا)تنالايةهذهيخمااططابو

لثيء(من--،بكمنعليموماشيئءمن-مصإكممنعلإلمثإما

."الاذمام"

."1)كاشية"(--ا!ممءلمىت!انثمإياكمإلبناإن)

ليينلث!صيةفرددةمىؤودلةاللهأكل-امالأخرويةا،سؤوليةوهذد
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صضطيئمةيتحمللاوغيرهسضطأعنالمرءفي!ثاليمسألؤلاوالثهالانسان

كااط!ئةفيبن!سهشاركمابمقدارالاوأخه"ابنهأووجده4أبب

الشإلية:الاياتذلكعلىلدل

.1(النجم"(أسشر!اوز!ازرةوتزرولا)

.ا)طوهـ(!(رهين؟سببماارورىء)كل

."مريم"!فردأالقيا!ةليومآتيةو!3)

."الانعام"(مرةأولآخاقناكافرادىجئض"وناو)ةلى).

."سبأ"(تعملونممانسألولاأجرمناعاتسألونلا!ل)

.""البةرة(يعهلمونكانوامماإونتسأولاكس!لجغماولمكسبتمالهاا

ولاولدءعنوالديجزيلايومأواخ!واربماتقواالناسأ!ايا)

.،اةكان"(شيئأوالدهعنجازهومولود

:الآخوةالحياة

ويكر!!د-!اا)ورلمرآنليؤكدهاوالتيعف!ا!دثف!التيؤوليةالم!هذهان

وتة-عصممصإحم!يرريانمابم!الةويوالش!ورالا؟إنا)خفوسفيويغرس

اإءحدالزمن-لالفللأذلمساناةالحبهذهوراءأخرىحياةفينضإئجها

:حياتان

5-عاليت!وقي!طفي!االيوصودناون!ث!مر!انحسا-تياووزره:أولا!ا

عئىيمأتجرا)قالصنشم!وصقاييمص!!اطحاةلهذهو،اخس!اوالشهاد-عا!

ا)تبتليمم!قييوالما،ثتحرإ"إرفاالصصالحوضسيروالصا)حوادكافرالمؤمن
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كاطفيهكذأو...يمبتالماءفيوال!هـأثءرردهبسببالمعدنوزمم!خين

يجرئيسنة-5اشهاداعا!-أط-يالكونهذأفيلهاللةجعلأمر

نا؟حنع!"دتهتكنومهما4و!أعضذور""دكنم!"والانم!إنعلي!ثا

نؤتهالدنياأبثويردومن)السننهذهوليسته-هـمنالكونلس!تفهـهذ)

وتسييرور-!أ)ط!يص-"اوالماديةاطياة!تهفيالانسانوأدوات(صخها

وص!ال!ءلالىودافعهالاذساننيةأما.عة،4ود)حلحواسهوتمسخير!!

!فزحائص"لي!ضياءىكل!فذلكوضرردةحرأوونفعخيرمنرقصلميه

ويخأأصر!ا-"-اذلمأعا"أدكاصل4-س!الييرإقىول!"4الح!إةهذه

آخل.عا!

إتهـ!"با:الآخرةالحياة

فيا)ظإهرةا؟مم!ميةسىياته

ش-ا؟سدعنالانس!إز"ة

(الخلوديوم)أوالبعث

.J(ال!صيوم)و

تمضدسان';االا

ذتحاقبا-لص.

سماهما-لىوث

الدلينا)ر!رمو

سكونجممااز"موبرررمها

ا)هـوحانفصى،ل3تصابتداء

يوم)!(اوليامةاميروأتا)ةهـآ

الجعأ)يومهاساباايمما

الةيماص"ليوموق!اطالاذسانصوتليورلىمامرحلهي:الاولىا!لرحلى

ءنكال!كلامخفيفةاسثا!أتد-ورضالاأإر-لمةووزرهعنا)قرآنر--لىثو!

بانهمآنإضاوصف!كمو"داللهلمصم!إ!ئيونيرإ!لىوهمؤخلواالذينالشمدأء

هذهوصففيءأإبطالفياحاديثولكن(يرزقونربمماحيا?خدإ

ال!زرأبألي"وليلىإحينإأولم!ؤالالاىوأحإقبضوصفففهيهاكثيرةأ،..صاة

هـقكثيروئيالمؤمه؟بن3نلاص!اطصإغع!مإواممتثها!امماؤرينوالا*صإة

جسرلأنهاالبر!خحى"إدسم!تأ)تيالمرصلمةهذهافأيشير-ماالا-إديث

."1،ؤمفون"(ليءسثولناليواقبرزخمورأئ!امومنأإديبنالحبدفي
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المر-لمةهـرزه-ئإئقمعرفةالمار!لأنالعةليوال!حثناحق!!وأ!إمجال

ا،مرفةصطررقباعت!إرها)لم!وةط!ية!الىأهـصوعأ،هـص!تكانولذالمث

ابر،لات،*هـفة-ذاكبيانسبق؟زفممص"إ*"لاا)ء"أرلشدورود-الو-!د

.شرصصإقليطرليإلىةاطالرلااالأيرصكإتناالصيلإ"

اضطرابف؟!يهـثالتيكري:المرا-ل!ذدص-نالثاب"المرل!لمه

تشفطرا)قيالمرح!زهذهوصففيةكش؟ىآياتإ"رآناوثيا)حهـيئا)كضأام

ويخس!فالنروموتهطهـس؟با!ال!ودرخازر"وزتثقيقفي!ثاماوإمسماءافب!ا

لىركلاليؤلمكيهمافيلمد!صح!،ءلى-!ليت!أنليوردوالقهفا)!ضءسا)قههـوقيصروح

-"ىذمم!فأالالجصوتفم!فدكا،ورلىك!بم!الارضوترتج،الآخرأ-لى!مما

نظاااخشلالالمازشيرإقياالصإإؤ،تمنذالمثءيرأ!مضحش،هباءزصمح

.المع!*دالنظام!ذاءيرآخرأضاص،ذلي")دئهالوأستصلىالةإئما!ون

موصليوردواص!اح!مأةلىمم!صسمنا)-مث!ربثمرح!زحوي:أثإكقياالموحلة

"..صلكلدقاإص،
سما3"اءالاصاوهـت.تمرو؟مروردوبمورعموثحرهمورورعم.م3هـ-

دط؟فيابأتتثلجرهذاأىاو!الجىدليلىاطاق)و!ةالآ-ءاةإلم!ثآا)آنإقرا

ذء،فا:وولهمضيا

"مالا."01إمهانراللة:-أأ5 ر*!دلير-بمء!ر-ميصور"ء3ولئهـ

اللهوأن

لي"لىأال!)

فأوذفخ)

تثققمليوا
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."مرالز"%يفطرونقيامهمؤ،ذاأصرىفب"ذفخثم19

أولئكألاي!نإ

."1،طففين"(ال!إلمين

لربالناسليقومرومءفايملبوممبعوثون)ز!م

ربه!أعلىعرضهموجميح!3وحثرهمالناصم!بعثبعدالرابعةوالمرحلة

لسجلوبيانولضرخيرصنفي!ثاماإوزنالموازينوز!حبأعال!3واظ!ار

المعنؤح!ذاكثيرةاياتالكريمالقرآنوفي!هذاكعلىإبهموحم!ا!مأممها

منها:

بلهرةأولأصإةتإ؟ؤهـادىبمشصءونا)قدصفارليلمثعلىعرضوا)ر

صشفقيهتإلمجرمينةيرىا)ح"إبووضع.موعدادلحنحبمل)!!ل!زعتم

أحصاهـ!الاةكبيرولادصخيرليكادرلاال!ءإبالذاويا"كاص!ياإونرقيووفيهكا

."1)مم!ف،)1أصداربلثولارظلمحاضىهـاعلواص!ووجدوا

أقرأصونشورايلةإد؟"إباإة!امةارومإ"شجتو)

."الا!هـاء"(حىمهـه-ور،ءإ-لمثا)يوءأ

وماءضرأخيرمنعاتمازفسكاطتجدليوما

."أنممرلآ"(بعيدااأصلىوبرولفب!"ح!!أنلو

ليورفسك.كفى6حضإبك

تودلسوءصنتهات

ا)ورسطالمواهـفيونضبهبم)

ا)!ومهـزراالقرآنوحمى

:ايادوأنذرهالانسان

."الأزلجياء"(!ميش،نةسولاتظلمالقياص"ليوم

ليصهوذ؟صضديدةآياتفي(اخم!صإبليومأ

بوبمازم!صوا؟لىليلى!عذأب!مألته!بحلءنليضلول!الذيئإن)
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."ص!أألحساب

بيوملايؤصتص!كمبركلص!وربكمبربيعذتانيكلو!سى)وقال

.(غافر"(،لحساب

،(النبأ"أكذاباباياتنابوأو؟رزحم!إبالايرجونكاذواإنهم)

.!إبراهيمد!(الحسابرقوميوموللمؤكلنينوإوالديلياغفررب!اأ

."ص"أاحسماباأيومتوءلىولنىماهذاأ

والعذأبالسعادةأوالض!يموتتضهناءالجىنرمرصلمةالخامسةوالمرحاة

:ءقالثا!أ

ء!هـوبخاتمتها!فيالأن!ياءبرسالاتو،باللهالمؤمف-نآقالةربرشرةقد

لمحماولاالذفيا)غبواتهذهلض*إليمأإم!*ين،ظ!ثورهاب!د!%مح!لىنبوة

الرسالاتو!ذهبالثهكههـوأالذفيوزوءلى،-الدبشحيمالأممالمنأص،ط،تا

الاياتليورضوووتدشدر!ليمذإبوا؟رائموالآثامالم!ث،تمملواومن

ذلك:لمحماالدالة

وأصلحازقى!ناياتيعليمرةصونمنمرس!ليأتيهلحإماآدميابني)

عنهاأوالمىتحبخر؟ياز!ابآا؟زربووالذين.بزذونهمولاعلي!3-خوففلا

ألاعرانا"25"أخالدثنفيها!النا!أصحابأولئك

!زذونهمولاعاصامخوفؤلاهـلىايز-ح!قىوولىمنيفامايأتينم)

(خالدونفيها!النا!أصحابأو)يمكبآيازت!وكذرواكفرواالذفيو

"البقرة38")

أخار!إأصحاب؟(وإثلمث-صلهمتهلي"وأحاطتسيئة؟سبمنبلىإ
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الصالحات!وعلبآمنواوالذفيخالدونفي!ثا

."هـة4الص81"(خالدون

فيها"همالجنةأصحابأولئك

برسبالناسان

الاخر:اليومذلك

فيأشةياءأوس!مداء!الدنيااطياة!زرهفيأمما)!م

لأبمل!إلانؤخرهوما،مشهوديوموذلكالناسلهجموعيوم)ذلك

الذفيوسميد،فأهاشفنيفن!3باذنهالانفسلاتكلمياتيوم،محدود

السمواتدامتمافيها،خالدفيوشهيقزؤلجرفيهال!3النارففيشقرا

!سمدواالذينوأما.يرليلىلمافحالربكانربكشىإءماالاوالارض

ربك،شاءهـاإلاوالأرضا)سمواتداصتمافي!اخالدينالجنةففي

الفجاروإننعيملفيالأبرارإن)."هود301"أمجذوذغيرعطاء

.(1)،الاذفطإر."أجسيملفي

:أيالا؟انهرالحالدالنمحاوالأبديالدمادةالأرل"ثرطاوالاساشان(9)

"لىأ"معبدولاارسل-ديكرنرسولآتر4رضا-"3ار-إاالذفيوبرسهباللهالايمان

وا)زكاةكالجها!"انواءويذكراعبالاا)"رانيةصلمها)رزىالصالحاهولامنالايمان

.الاعالمنةلكوغيرالله-بيلفيوالاةفاقالناسالىو،برا)!لاةواؤاأوالاسانأءدلوا

يرز-ئرنالجنةيدخلونفأولئكمؤمنوهواذءىاوذكرمنص!الحاصلرصنأ

.،04صنئر!اء(بسا-يرر"31-ة

(،مررة.العلىالدرجاتاامفأوائكالمالحاتعولقدمؤمنا؟تهوصن)

كا/،75ط"

الىارملقديكرنالذىوبالرمولربرسلهبالئهفرالكلاىالثرطهذاقدانوة

نبممد!هركا"ا)ص،سالىارسلالذىار:بيينوبح!ا-ئمالي!3با)"-بةص!ينينقرأ
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جناتفيالصاطاتو!لمىاآهنوافالذفي3بيضيحمدئهيومئذالملك)

سورة"(م!ثينعذإبلهمفأولئكباياتناكذبواوكفرواوالذينالنعيما

."56أطج

فاستمع!ط!ثاالمراحلهذهالزعرسورةاخرفي7ياتجمعتوقد

أ)يها:

شاءكل!إلاالأرضفيو!تاسمواتافيمنفصعقالصورفيونفخ)

بنورالأرشوأشر!ت.!خظوونقيام!مفاذاأخرىفب"نفخثمالله

لاوه!بالحقبرينهـموقضيوالشهداءبالض"يينوبميءالكتابووضعر!ا

الذينوسيق.يفعونبماأعلموهـ؟عملتماؤفسكلووفيت.ليظاموق

!ك!الووأبوا!اؤ-!تجاؤوهاإذاحشى!مرأجهغالىكفووا

صالح.مملايص"،ع5ولاراطالدرزابوا)5الابرهـي!ثة،5-ءبوصلمءوو-ده4ء!الذءهـدافه!لى

الذفيزوحةومو؟تالمثكافرونبهالايمانالىدءامممنابرراههـيمفية؟ذبروا.والذيئ

طا:ةةسةأمنت)ولنكافرا)هـ،3ارسل"دفيازيلاصرر:يمنعد-ى)تبرةبرناءتوا؟زرليو.

اللةصلى"خ!"ين%اضمصد)تءوةحرونا،ةو،مم!41اإصف،)(طازةةو؟"رتائيلاسستيد

ا)حىتاباءلآنا)ةر%"لولذالمثالأنبياءمنبرةير.صؤتينكازواوركاةرونو-إمءا""

...(كيناثرواا)?،بأء-لصنوا؟ةرا)رزفيإن)ا)-كافريئأهـاممنثؤصخوا!يمن

.،ا)ءرةةسورة!ء

:اط-،دةرا!رثاةالاخرةفي،اةهـهـةلاصاط4ت!نم!مماورسلبالثهال!،فرلينواسال

(ث؟ة(يرد.)ماءه-إذا!ى-تء.ءاا!ظمأنء--"بفهةاب؟-رمما،مأ؟ةرراوالذدن)

،133)"رةان،(1ص:ثور5"ا.ةء"اة،5صلصنساواصاإلىرددمنا)،62اتورا:ة!وكا

نوفه!اوزيرةارردت!ااطهـ،ةليدير؟،نءن)إررذءاافي3،عدرم!ة!أت!مم3حظتوةرنليمو)ءت3

.،59ود5*(ليءكأ-ونلاةءه،ومؤيهاامما،مإليمم
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لمقاءوينذ!ونمربمآياتعليميتدنمنمرسليأت!أأخزنت!ثا:

قهل.ال!فركماعلىالعذابكلأ"حةتولكنبلى:قالو!،هذأصومم

الذفيوسيق.3يئاإم!كابرمضوىفهخسؤمها-الديخا-!نمأبوابأدخو)

أبوابهاوفترحتجاؤو!!اإذأصشىزمرااطبرغة!لىربهماققوا

وقالوا.خالديخافادخو!-اطبتمعليمسلامخزنتهالهموقال

نشاءحيثاجنةأمنذ!وأالأرضوأورثض!وعدهح!حددناالذيممادئهأررلى

ليممهبحولفش!ا)حاسسىولمنحط!لجن4ا،لاؤحوترى،إحامايناأ-رؤول*3

الزمر"س!ورة"(العالمينربدئهالحدوقيلبالحقمبينموقضير!مبحمد

منؤ-3-اوماوالنا!ولذا!اوأب!ةوءذابم!ألاخرةن!يم!ت-ء"أما

.الة!لآ-هـ!-رزأفيءت!ا؟هـمصفي"حدثلامالآ
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9ةواثب!االآخر!ا?ا!عرضفيا)!!صانطريرق!

وذلكمجالزمرأحدهاعقليانطريقانالآخرةاطياةاثبالتفيللقران

تثبتأتبعدعنهاالأنبياءاخباروثانيهماالاخرةالحياةإم!نببياق

علي!ثا.المقنعلالدلبورقومزبو!م

:والأف!رالمعانيمنءلىدأويضض!ن:الاولالطريق

!تمشوو،ؤ-"دوراتلهامحفلموقاتالوبمود!ماأنالإنمسانيلاءحظ-ا

متفرقةذراتليصبححتىويفه"حليذبلثموينهـموليظهرفالنبات.الحياة

كرةالنباتفيهرظكرصوسمليحونثمزمرفلاحتىبالترابتخقلط

ئجالدورةمددفيإفارقامعكذالمثالىشرشأني!ونلافالاذاأخرى

متعاقبةعديدةصراحلفيالإنسهإنخاققدالخالقاللهكانإذا3-

تالب4عرحلىفي4يخاورلافالاذأهرمأشيخأأصبحأداإلمانطفةكانمذ

المراحل.تالمثبعدعرحلفيويجصهلهموتهبعد

ذلاشامنكثيرةمواطنفيا)كريمالقرآنفيا،مانيهذهتكررستلقد

ا)سابقتين:للفكرتينمتضمنةوهـي:الحجسورةمنالآياتهذد

ثمترابمنخلقهاأفإناالرورثمنريبلمأكنتمإنالناص!أح!!يا)
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ونةهـ!رلحلهبينتلمة"وغيرنحلقةءضغةمنثمعلقةمنثمنطفةمن

ومنمأشدإلتبلغواطفلاثمنخرجمثممسمىأجلالمان!اءماالأرحام

شدخأعلمليمدمنر*لمل!كيلاا)*!رأرذلالأيردمنومفلحيتوفىمن

كلمنوأنبتتتورلياهتزتالماءعلي!ثاأنزلنافاذاهامدةالأرضوترى

ثصيء؟طعلىوأنهالموتىيرييئوانهاطقهوأللهبأنذالمث.بهيجزوج

!الةبورفيمنيبعثألئهوانفي!ثاريبلاآتيةا)ساعةرانقدير

إإ.5الحج"سو!ة

:93ؤصاتسيورةوفي

أهتزت101ءءلمي!ثاأنز)خافاذاخاشص"الأرضترىأفيلمثآياتهومن)

.(قديرلهيء!علىإنهالموتىلمحييأحياهاالذياتاوربت

القبإمه:3سوروفي

كانثم،؟خىصفيمننطفةليلمثأ!سصدىيتركأنالإنسه،نأيحس!بأ

بقادرذلكأليسوالأنثىالذكرالزوجينمنهفج!لفسوورىفخلقعله"

.(الموتىيحصيأنلمحا

تأأس!صطاعالذيالخالقانالةهـآنفيالوأردةجالحسومن3-

غيرمنويبدهـ"مرةلأولالإنساتيخلقأن،الكونهذايخلق

يس!:سىوردففيأخرىءرةويعيدهيخلقهأنبالطبعقادرمشاليىإبق

قل!ميموهـيالعظإملمجييمنقال-إمهونسيمثلالناوضربأ

منلمجملالذيعليمخاقبكلوهـومرةأولانعاثماهاالذىبء!ها

السهواتخلقالذياوليس.توقدونمنهأنتمؤإذأناراالأخفرالشجر
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.!العليماطلاقوهوبلىمثلهميخلقأنع!بةادروالارض

.(،الرومسورة"(عليهأهونوهولي!بدهثمالخلقيبدأالذيوهو)

ثمالخلة!بر-مدأكيفؤإذظرواالأرضفيسيرواقل)

."العنكبوتالم(قديرلةيء!علىاللهإنالآخرةالنشأة

"!أ.اا!نص"،ءإ"(ن!يدهخلقأولليدأنا؟أ

ينشىءالله

،51اءألاسر"أءرةولأ.طرأالذيمماقلنالي!ىلىصنؤ--قيولون)،

حياةعنا)قرآنفيالتساؤلورد؟-وقد

كائيةلي،؟سدىت!كونوأنغايةبلاء"-،تكون

اصمانسال!ا

لاو

."إور!امةا"(سدىيتركأنالإنسكل،نأيرم!ب)

تأأيمكن

لاوء-4)وسؤص

"115المؤمنون"لاأتر-!ونلاا)يناوأنمء-مأ-خاةغاأأرز!أؤحسبتم)

أ)ت،س!ىوأناليهاة!هير؟اناللهإقالمرجعانا)ةهـآدنفيت!هـروقد

،سوأءالحمهـذأفيأستثناءبا!والر!صلالألبهاء3جماتومنكلهم

أبمهين،علي!3اللهصواتالأز!ياءوسائر!حمدومولصىكعيماسىفادأ

فيها.اللهبمحل!3التيمراتب!ثمعلىللهءباداسيبعثونمم!3

تإودعاا)!ق!!يعستىيغهءركأأالاخرةياةالحىآنا)قيعرضوهـحرز!

"والغر!نهمتالهوىو!ساحبالمتعنتالم!برغيرتةونحدعوةبهاالا؟-إن

منإلجسإذ،محفى،ءقلإ،Lدا؟الا-رةأطيا!إذكارإ!!الداؤحفالجس
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ئأنية"حياد-الانسان-الكريمالخ!دقلهذايكونأنالمستحيل

الكونهذايخلقأنؤدرالذيوليس؟هذافيالاستحالةوجهوكل!

الانساتهذايخلقوأنو-ططهوقوانينهوأسراره4بأعاجميهكله

المت!م!4المنتظمةالقوانينملأيينعلىنفسهوفيجسمهفيالمشتملنفسه

-جماةيخلقأنءإجزاهذأعىةدرالذيهذاليسالمنسجمةالمتلاقية

هوللإن!!احقيقياالدافحول!كن.آخىهـلل!ونونظاصصماأخرى

علىوالمسؤوايةدالشءحةشعورهومنضيرهومننفس!"منالانسانهروب

ورغبتهالتنصلفيبرغبتهالقويةالعقلحجةليظيوحندفعثامهواجرائمه

منالايات!لىهعف-"ءبمرتماوذلك،كأ"الاش!واتهعلى9!الألاجم!

:ا)قيا!ةسورد

يمانس!وأنعلىقادرفيبلى،ءظامهفيمع)نأنالانسالأأيحسب)

إمة!القصرومأيانيسأل.ا!سهـأمامهالان!انيرثدبل.بنائه

:والجزاءالآ-ءصةلاحياةالقرآنإثباتفيالثايىالطويق

تأذإك.مبالثرغيرولكنعقليطريق-فقه"فيأليضأوهو

يتناسبصقيخعأدليلأمةيملكلوجعل،بالرسلإلايمانا!ادعاالةرآن

الناع!!إلىليردىردصولأول!والذيا)تلجيينلخاتموصمل"عصرهمع

4أسوبفيإقرانأم!جزدأبر!هاأد)4،بمصرولابقوميحزصلاكافة

ما،،1علي!3يتلىا)كتابطعليكأنزإكاأناركةمم!أو)ومحشواد

الغرنا!عندوالتترالتةكإثوسدادوألاست"-إص"الصدقمنبهاتصف

4ز!مدليةضروىةإى؟بمموعر!اتؤديا)تنا)صفالتامنذ)كوغيرال!خ!ي

صانه.سبق؟الر!الةادعاذ"في
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%الق،بالثهالوحيعلريقعنوصلته،النينبوقثبتتأنفبعد

العقلقبل!االتيبالأدلةذلكثهتأنبدلى،عليهالمهيمنواطإ؟الكون

وماالنبوةطريقعنيأتيماقبولفيللترددمجالفيلكبعديعدلم

الحسورأءبماالمض!ل9تالصاد،ليالمصالانسانذلكوهو،الني4ريخبر

الذيالغيببما!صتماقأكانماسيماولا،إةثابخاالأصلياطقاثقبمصدر

والتفكير.للعقلفه"مجاللا

هذهبعداخرةحياقوجودالأنبياءجمهحبهالاخبا!علىأجمعومما

o?والعذابأووالضميموالجزاءإبالحس!في!ثايكون،ا-لحياة LJ-,lأو

ا-طقيقةكذهوزصدرقها)!قللادعاءوحددالطهـيق!ذاويكفي،الشقاء

السماوية.والدياناتالهمواتعندهـ!التةتإتناالكبرى

الحقلليقنععرف!مأالاخرةاطياقال!ريمالقرآنعرف!وهكذا

البمثمنكريمناقشةرددمااو؟في،صباشروغيرمباشربطريق

عندهالىقولهكى،دامغبإيجازعلي!ثموردأؤوالهمونقل،إبوالحس!

:بلراحر!مث

ل!؟جديد!خلقأ،-وووثونإناأورفاتأعظامأكناإذاأوقالوا)

!لأفسيقو)ونصدورأفيليحبرمماخلقأأوحدرداأوحجارةكونوا

."9؟الاسرأء!(صهـةاولفطرأالذيقليعيدنا

:نوحقوممنالمةكرفي)سسانلمحماوك!وله

!اتهى

تور-ص12،تهـسونأفلحوعظاصأترابأوكنتممتمإذاأزيمأيعدأ

نحنوص!ونحيا؟وررL)دزيا1حياتهإلاووجماإن.توعدونلما
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.،35المؤمنون،أبمب!وثين

بالمنكريخمامفلىدأ،ولسلمعليهالذصلىصلىارسولهنحاطبأوقال

قومه:منللبهث

حمعهعلىوختم،علمعلىاللهوأضل،!و)5إلههاكأذمنأفرأليت)

؟تذ؟رونأفلا،الثهبعدص!ديهفنءشاوةبصرهعلىوحصل،وقاب

الدهو،إلاعلحناوماونحيانموتالدنياحياتناإلاهياءوقالوا

بيناتآياتت،ءإ-ثمتمتلىوإذا.يظنونالا!إنعلممنبذلكلهموصا

الثهقل.صادقين؟كتمإنبابائنااذ!واقا)واأنإلاحجت!ث!م؟نما

أ؟يرولكن،ؤ-"ريبلاإكأيامةايومإقيجمعمثميميشيمثميحييم

."23الجاثية"(يعالونلاالناس

:الوجودت!مل

الاسشدلالتوثيقفيالمةحريئبرصضذكرهماهنانوردأنونررلى

فيرستوفونلاالدنيويةحياح!مفيا!"شرأنوهـو،الاخرةاطياةعلى

قأدونمن!+والبائسالمظدميموتفقد،جزاء!الأحيانمنكثير

ويموت،البؤسعنهيزالأنودونخصصمهمنلهويدالظلأمش"ترفع

ظواهرأتنرىببغا،الحقمنهويؤخذمنهيستقادأندونأالظا

.والانس!جامالتوازنالكونفييغحتىبصضأكابعضهيكملإوجوداهذا

بعض،معبعضهاينسجملخططوهخة،وليم!يرسقرتظمهفال!كاون

دورةالاذسانيةللر-ص!اةيكونانليدفلا"العليمالعزيززلىبيروذلك

ع!الظا!ويجاشيالظا!منلدظدمو-ؤخذ،التوازنفيهايتماخرى
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خطئهنتيرةي!كان!ا)تيليؤسهعنله؟يعوص!ئسىالبماوينصصفظاله

الإلهؤ!هارةيما)قيالآ-رةطدالحسهيالهإنيةالدورةوهـرزه،ذنبهاو

هذاليذم!-+اوحيذخذ،ا)L4إهـاوقمم!طاسة!الحىصوأزينال!-دلكمأط!

معر*ناسبلىلوء؟لفيألاخرفالجوانبصعإكونإمنا؟إنب

العادلا.)طكلءأالإلهصةإت

والسنة:القرانكايعرص"الاخرالعالم

المترلة،الكتبقبلوصن،الةهـآنأعلنص-ذالناسمنكض*ريسص(ل

حهصماةالانسالأيعيشهاالتياطورإةهذدوراءأنألانبياءأخبرو!!ذ

يسألون،والناروا؟خةوالشقاءادةوالس!وروالحسابالجزاءفي!ثاآخرى

نعيم!ثاوأنواءابت"حقهقةوعن،في!ثاوص،اةأطولهذهصرة-قةع!شا

مأحةيقةأهي،وأهوالهاعذأكاإوأنوأالنار-ورمقةوعن،وملاذهصا

ماديةاكاأم؟الروحدتاني!ثاصمنويةلامآولذأتهيلو!مجاهـ؟

فيالالم!!لةهذهعلىجوابت!وذكأدم؟نةهسهاطإديأبسم!لهاوليمسيضذوقم!

-قيإئق:اوأفكا3عد

وكانوالو-يال!بوةنظرنافياطورإئقحمذدصصدركاتإذا:أ!لا

ودرجة،وإرلتنادهن!مسهإوو!ملابدلالةصوثوقأأنضرنافيالمصدرهذا

العةلميةالاسهة"إجاتمنوأوثقأقوىاطةإئقهذهفي"الصحى5؟لىالية

وأطواكماالصقيلخالقومناطقائقص!لىرمنتأ!مالاضيااطمم!"!ةوا)ت!،رب

تناقضلاالتيأخىإر!!قهولفيوالترددللشكمجالفلاكذلكألاصركانإذا

.4ككضنظرهفيهـجمابلإطلملأقأالص"ل
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الدة-4وجهءلمماالآخرالعا!ذلكفيصا-"-قةذكل!رهإن:ثانعي!أ

ولاالماديالعا!اح!ت،قايستهمجاللاآ-رء،!لانهص"ءرزرةوالضحديد

الاخر.أالماذالمثعلىال!كونهذاسننلتطبيق

وصففيولردكل،انيشعرماوالحديثز"ممص"الؤآننصهوصوفي

وزصوراتهالاز-،نمة،!-3حدودوفيلاتةريبهـوإط،اإحااذلكحقائق

فيوردفقد،دي111الكوتهذافيتجارلي"صنماةوالمىتء!دةارودو

قرةمنلهمأ%ءيهـ!نةستحلمةلاأ:ت!إلاقولها)كريمالقرآن

سستاذقولارأتع!ينلاماا؟ور"فيان:الحديرثف!ووردأأعين

بثمر.قابعلىخطوولا

مااندمثحرماالرسولوأساددثا)"رآنزصوص!أديسى:ثاكآ

علىرزرلوؤرائنها)مملأمسصإقبل،مجازالاخىردوصفمنفعا!دو

احوؤيةاالماديةالحهإقهـرزه-قيقةافمانس!ولء؟!أنليل،حة-ور-"انه

نصلالتيقييجةواله"الرؤيا--إئقالىالحسيةالحقاذق!نسبةالدذيوية

وا)كارالجنةوصفمنوردما؟!أنأ،لاحظضينهاتيه!جمعمنالص؟!

عرفناهاا)قياطةإئقنوعصن)يستوإحخها"ص"،رة!الآخرةوأطبة

أسكماذوعوصنصوررولجزةصتإذق!يإنمماو"لهامماثلةولاالدنيا!تدفي

ونزعمألمحدودةوتصوراتنارمقوله!ح!!نتصلحاتلناوللس.أء،تو

تحمانهالىر،لافكلإفة،هذالان،-إإصر"روحىور"أ:لم!أوبإزاتا:ثما

إن!رليء-ى?ن،تصوردن!"د!مازصورإم!تع!نأفقوضهحةب

.المترلالإ!يولل!لإمالنبواتلأخبارألازمصإنيهطون"خفي

سدللاالتيالض!ديةالةضاياهذهصلفيللهقاشموحبلا:رابةأ
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البحثمنجدوىلابلوالتفكيرالمناقشةطهـيقعناليهاللوصول

بيمنوالخلافالانق!امضررإلاذلكءنيهتجولاوصناقشتهافي!ثا

لمالموضوكاتهذهمثلانليلاحظومما.3أزفيم!صوالنبوةبالدفيالمؤمنين

اإ!ليلمينوالتاليالصصحابةمنالأولينالم!مهفيليينذقاشموضوعقكن

اإشر؟ولاكاتؤقد،والمؤمنيناإثمر؟ينب!نصئذقاشصوضوعت!نبر

والرسالةالف!وةوأصلزفس!ثاالآ-رةإط-اةو-ودأيالأصوليناقشون

هذاليستلز!"بماآمهواالا-رويمماوباإصلجر-وةبالهالايمانإلىاذ!قلوا?3Uؤ

ذصإئج.منالايمان

وأوغرف!ثااقصىور!أوا؟خةفاكهةذوعفياله!ثفيالفاثدةنجص!

أنه-ولاسيماالقرآنفيوردفيها-؟غوللاالتيولبنهاوخمرهاعسلها

ذالمثعلىدلىل؟،كابذء!لبن!ثاولا؟ةا؟!ت!افاكهتهاتليس!أنهاورد

بشر(قلبعلى-طرولاسي!تأذنولارأتلاعينكل!)ا)سابقالحديث

زصورا!محدودوفيالبثمرءقولصوردارلحماجاءتالأافاظهـتههـكأن

نفس!ثاقةالحقب؟قدا!لاأذها!مإلىا)حالمذلكفيماصورةلضقريب

قأ.ساليمفلآلهيعرفالامازصورعنوالخيالالبشريالعقللقصور

الخاطبوتلي!هـفهكاع!ماالامثلاالجنةثمارمنليورد!إةهـآناانيل

إهمصؤالباي!غلواإ-لاوجهماأولالخطاباليهمو%"الذفيالعربصن

.(1)نهي!صوروولاليهرفوذ"لامما

الاساسيةالفكرةأل!!واليهالاز-ماهيتمصيالذيالهاموالأمر:خاممسأ

.زا%م!ماارهفةاتااوافاالذرص"ارثا!ا:يألاص،ماوردءاحرة411ءذه!1)
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ف!ب"أ!ارموطنصفيعليهاوألحوكررهاالكريمالقرآنإرددهاإ؟التي

فيلهالئهوحسابأممالهعنالانسانمسؤوليةهيالآخرةذكرالما

)ستحضارمنهايرادواليلذا!االمقصودةالحقيقةوهيالاصرةالحياة

لهال!ثهلمراقبةواستشعارهالآخرةفيلهاللهطسابالدنياهذهفيلأالانساق

وماالآخراليومو!فمنوردومايعلنومايخفيوبمايمملبما!و!ص"

الفذلكالأولىالحقيقةلدعموسيلولكن!افيهاريبلا!قية"ف!يه

الأ!فيهيجدمماوالحوفلذتهفيمهيجدفياالرءبةعلىمفطورالانسان

وغرسهافيالاهمامموضوعالاولىالفكرةجعلوجبولذللث."والمذاب

ماحةمقةعنالسؤالالىلاالصحابةالتفهـاتكانواليهاالابناءنفوس

وإنما،الموضوعهذ!حولمشكلاتإثارةالىولالذائذمنالجنةفي

وعقابهغضبهمنوالخوفمنهوالخشيةالئهمرضاةطلبالمسم!مكان

وإحسانه.رحمته،ورصبمإء

:بالاخرةالايماتمنالنف!مىأوألماطفيالجانبا

بحصولال!قليابانبعلىالاخرةاحياةباالمؤمشينايمانيقتصرلم

القرآناياتفيللمتأمليبدوكما-ألاسلأمحرصليلر!االعقلي!ةاقناعةا

العواطفتحريالثءلى-وسلمعليهالئهصلىالرلصولوأحاديثالكريم

فغالكمصيرهفيالمتف!كرالانساننةسفيا)خةسيالانف!إلوحدوث

بالآضةالأيمانالىالانس!اناقرآنادءوةتحدز!امضنوعةكثيرةءوا!ف

وهذاص"يمأحيماوداؤمشقاءيخأالابدي!لهيرهوتذكرهـ،،منم،دصوره

يتناسىبوسلوكاالمصيرقلقأأ-لىثدائماالنةسفيكانق!ائمااافيالت!كلور

عاليأتفكيرهي!نمهماوالانسان.المم!*!هذاتحديدفيالانسورإدطرء"4.مع
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واماديةلذائذمناليهيميلفبمماالرءبةعلىليطب!"م!طورواسعا"وعله

المصيرالىبا)"مم!جمةحتىامذابواالا!والازعاجلهدمهـصببكاحكلص"وإ)شمعهوية

الدذيا.)ط-،ةهذدفيا)مابرل

وا!ا!ياك!ل-!؟هـناهـاإقيارالمثكلنأحمىو!جما-الحواطفهذهوصن

دىخصا!تحنبفيوالرغبة،و-ساليولا"إؤ"صناطمشيةو،ممالمهالخال!!الثهكلق

سامية.عواطفوهذدومحهء"صرضإتهافماالوصولىوفي""وغضه

كانتصا)ضفس!فيصحوقدةشءإخهاليور!تاذاكاثاال!وأطفوهذد

الصىاإحا)م!إوكوعلىاللهليرضيفيماا)*ءلعلىالاذسان-!فزأ3!امضوا-دة

أعلاه!وا)حواطف!فهصنيحىر؟مم.-ممافيمافولأوا)كاحما.اء"إة3ووففي

3ط"قيإزأ-ءلافعلىإورإساإوررآناخاطبو!لىالثهارضاء-إفزهكانمن

فيوالرغبةالشقيا،م!يرمنالخوفلمجركهمأغ،ألا؟شونوهمفنهم

وقد،لهإرضإءوالئهلو-"ليورء،ونصنالاولو!وص!يا)مسعرد،ا،صير

تعالى:قولهصونثاالآياتصنءددفيليقإفراهذااؤ،آنا)ولرأثإر

."1703)!قره"أاللهصرضإةابت!اء4نةممصيشريمنالناصم!وصن)

."الروم"(المضعفول!همإ-لمثؤأواللهوجهرليلىونزشكاةمنآفخموماأ

؟ثنفيلاحرا

يةحلومنالناسبرين

.1(411ءمسالصا"

إصلاحاومعروفاو"ليصدقأمركلنالاهمفيواصن

ءظيما(أأبمرنؤتيهفسوفالئهصرضإداليتون،ءذلك

،إوج!ثهليدونرروالعمثصياةبال!لىرب!مليدءونالذيخامهعنفسم!لمثواصلجر)

(.»1)مم!ف"
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-5"اةنمم!انا"أأشكورولااء-شمضكمنريدلاأدتهلو-لمهذطور!كمانما)/

ي!"ل!منومترلة

ت!إلا:قولهكمايردو

كما.الجة"لنوالليحهلم!منصيزلةصنأكبرالثهلرصإء

خالدكاالان!ثارف-!امنتجريجةإتوالمؤصنحاتالمؤمضينأل!وعد)

الهوز!وذللثاكبراللهمنورضوانءدناصءإتفي!حةومساكنفهثا

."72إ!وبةا"(العظيم

والح!سابالاضربا)يومالايمانافى

سصإوكه.تخدر!فيالاكبرالأزرامصلجرهفيالاذ!سانأيممالرأنلاشلم!

داخلوتصرفهسلوكهفيخلفر-إ4فيصثكركاوسة-كةبراكباشحهف!ثو

يكونف!ثل.والمصيرإكايهابا--لافالرح!زتاكلمأاستقر)رهومدىالسفينة

حالوفياخرة-!اةفيبالجز)ءاعضورإدهحالفيواحداألانسانل!صلموك

داء"14ان.اإطلمقا)فناءووووانماشيءأإوتورأءلرسباناءخقاده

"والجزاءللمصير3ر4المسضوزصورهلهالداثموالم!-حضارهاءإإ؟فىالازسات

طرلي"*""ورإمةواس!ل!ءإوكهصهـم!نفيكصلجرأثرله،الاليدليينقاءوالثللضحيم

هـعامهالمنعمو-إاقهربهوبين-"ليولفيمااوالةإلمم!صحاونفسهفيسواء

ز"خرن"وابشاءلاحسابوالاسهمدادألاخرةرعايةف!كردفانلذلكو

وصالشريعةأصكاممنحكمكاومعن!ثياوأمرصمعا)وررآنفي

:الاموالكنزمنالتسفيرفيت!إلى؟قيولهوذلكأخلاقيتوجيه

فبشر!ألثهسور"!لفيرتةقونماولا4والففهالذهبيكنزونوالذيئإ
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وجنوبهمجباههمبهافتكوىجغنارفيءلم!ي!صافمىيوم،أليم.لمحمذاب

.(تكترون؟!تممافمذوقوالأنفس!بمكترتم!ماهذا،ءوظهورم

35"ا)موبة"ه

:ايراثاآياتزثايةفي

تحفهامنتجريجناتيدخلورسولهاللةليطعومناللهحدودتلك)

!يتمدورسولهاللهي!صومن.العظيمالةوزوذلكفحيهاخالدفي؟الانهار

."12النساء!(مهاي!عذابولهخالدافيهانارأيدخلهحدوده

ا!هادعلىالحن!موضوع،وفي

رقي،تلودأالجنةل!3بأنوأموالهم3أنفسهالمؤمنينمناسثترىالئهإن)

والانجيلالتوراةفيحقأعلص"وعداويقتاونفهقتلونالئهسبيلفي

وذلكبهبايعغالذيمماببمعمفاستبشرواالئهمنبعهدهفىأوومنوالةهـآن

.(111التوبه)(العظيمالفوزهو

الأممالوجزاءالثهأماما!حظمىوالمسؤوليهالا-رةبالحياةالايمانإن

ويكونالشروم!فحةسلالخيرالىقو-ادافعاالنفس!اعهاقفينيكو

والتشريعالاخلاققواعدتن!يذضامناالقويالنفسياليشعورهذا

هذاآثارومن.والمقابالزجر!واعدوكلنالدنيويا؟زاءمنأقوى

تروبأالمؤمنءروليكونؤل!العولفيالاخال!صي!لجب4اذايضأالايمان

أشحرعليهوسواء،المجتمعومنالناسكلنينتظرهاش!كرأولم!ؤ(ة

لوجهر!ملفانهبالمقوفأمبالاحسالىأقابده،أيشكرواأمالناس

لماوفقأالأبديةالحياةفيالعاقه"لحسنوانتظارامرضاتهكاءواقيالثه
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الكريمة:الآيةتصفه

.(شكوراولاجزأءمتلحنرليلىلااللةلوص"ذطعمم)كا)

فيعد"اللةصلموأتأضيمال!الرسولوألحاكريماالةهـانألحوقد

ويهتمعلي!ثايفضل!اوأنالدزماءلىالآ%هـةالمؤصنيؤثرأنعلى"أحادث

آلام!ثاوازقاءاتهاوماتالدنياصء،ؤحجابفياهمامهمنأكثرفي!ثابمصيره

وبينررنى!صة،!نةولاموقص"وآلامولذأت"عارضمضإفعلأنها

:قالآخر

الاإدنص!االحياةوماأ(ؤ،-لالاالآ-سرهأفيالدزياا)حهإةمتاءفا)

.أإدذء،اإحه،ذأء:ق!م)؟نآنا)قرذلىدلماوصاإ!الصرورعLت

كذالمثلاعهاآووءزرأ!اداذمون!ء!يلم-!فخالدةا،صءهـة1ملمذأتوأما

الكفر:سإتميتحمةالآخرةاع!اررنياأ"تفضيل

،(و!ممااثهـجمماالي!مفإنالدذ!اأطحاةثر-وآ!دخمماكلطةأماا

.1(ت2صطسالض!"

."الأعلى".أوأبرقى!يرىهـقوأل!خالدز"!أحماذات؟تؤشليلإ/

علىالدنياأطجماةخح!ونليمسالذينشدليلىعذأبمنلدكاشرفيلوولي!

."إثه-مأرى"ك!قالأض

لكفرد-!ور5!!إ!صزوا،

ا!يءحبوأرإضأموذإك.ءف!

."601إ!الشحمو"أ3يئفرإحماا

أرك!رلى

نر!لدا

أللهمنغضبفعليهـم

لااللهوأتالاخرةعلى

ولهم

ح!لىي

عذاب

هاصواةا
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الدنباعكالثهوءرضاةإلاخىرةوذحبمالأليلىيةالسعادةتفضيلوأما

ؤخلك،3مفورهبةء"لىهمبما!غبةالصمادإرضاءوعلىلاعهاوآا!ا!م!ق

العاحااإحلسدملفيأحياةاهذهفييرإهدونالذفيالمؤصخينحماتمنحمة

إور-لىلاوإ!إمة"الظاإفيوالظموقمعالحقعنكالدفاعالئهترضيا)قي

ذالمث5وا،ظوص؟يئوالف!عفاءالحقأهلومضإصرةالح!يرعلىالتإسوإعانة

وت!تملوزوأ!-"أواءرهجمبحتتضمنال!و؟لة.الذكلأ"إعلاءكمو

للعلأو-،توا)-نطيمالاخلأ،تاء-لىةو!تللهـناسال!ثحرعمابميععلى

.الناسبين

وتاريخ:واقع

والأكلالأعلىألاذسانياإملمناليتداءالمسالينحياةفياخاظراوان

إلىعليهإد!صلمواتعهدال!في!دا)خاسالماالئهرسلخاتموووالذي

سديلفيأيالله-للميولفيالجهاداإزو-طضممكاذتالذلينأصحابه

؟!علىالذورضإءالآخرةاحياةارؤثرونكانوااخ!مليرىالعلإ،المثل

وألاليماراحضحيةافيباتواوا!مو!ثهوأتومضاؤحمذأتمنالدزياكأما

ومثلاولىوةتكونأنوتصلح،دضاهىفكادلامنزلةوالجهادوالاقدإم

المحركالدأفع!-ذأأنوقيد،علي!ثاومنالأرخ!اللهيرثأنالماللناس

الخلأصأكاذت-سوأءالاخرويةا)سعادةر-إء!والذقيا)قويوالمذكر

!ضاءعلىأطصولكانتأمالجنةذميمأقوالوصولا)خارعذابمن

تظفكاالمؤمةيمنمن؟خيررلموغفيسبه،كان-معأصوع!ثماكاذ!أمألئه

بم"فيوتيرهمإص!خاعواوالتجا!والأءهـاءاطلفاء!نالأمةطبقات

.الأصمكاأورةتبلمض"!أإحاله"ص!ءرتبةورالعمى
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ذاالدنيام!اتفييست!رقولاالحياةلم!اقيكترثلااإومنإن

الحياةفيربه!حمةوين!ظرقبة\ا)حسنويرجولربهلقاءهدائمألي!ذ؟ر

اجتيازيرهبفلابهدهكل!اىااإطمئننظرةالموتا!اايغظراذ"الآخرة

يحذر)مؤمنأكالأاذ)الثهرحمةمنلييأسولا!ممهغأكاناذاالمرح!زهذه

الدنياا-فىياةعلىالآ-رةالحياةدةضبلانأربهرحمةويربموالاخرة

ذلكوليلمي!ةابرخممت!وبنوفيإفهـدالصلموكزوبمء"فيكبيرأثر!و

.والايثارالش!اونعلىوبناثاالحفه،رةتوجيهفي

النظرتين:بينا!عا

دشحهأذ"الأ-كأ!االأدباشطألىبالذسبةاإ"دانهذافيالاسلامومزية

المشروعةم!ا!اب!!ومضإفه!االدنه!أطياةألىالضظرةبينالجعاىأألاذسان

بحيثواحدآنفي-إؤيالنموأ،م!يرالآخرةأطياةأقؤالنظرةأورلملى

لىأالمباووفا!ووأحدآنلمأوالروسيين،ديينiIممتأفةأس!عأوي!ون

:ا)-إإ!4الآياتذمثير

وأح!سنالدنيامنذصيبكتنس!ولاأهـألاصرةاإلىال!آتاكفماوابتغ)

المفسدين(يحبلااللهألأالأرءتفيإةساداتبغولاإ-لمثاألئهأحسصن؟

.1177إ"صص1"

."ا%صقرة"(حىسنةالآخرةوفي-مموركةالدذياكأزنااربنا)

01يخرالاخرةولهدار-سنةا)لىنب،هذدفيأحسنوا

ال!يخا

)قل

اهذيئا!قي

إطيباتواإ""إدهأعشرجإقيااللهزلينة-ثمكا

أا)قيياء4يرمصالص"الد؟يااررياةفياصتوا

قلالرزقكا

(.»الأءراف"
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أء)1561"افالأءر"(ألا-رةوفيحمسخةالدنياحدذهفيلناواكشب)

سللث

"ثاكل

ن!افى!أ!لىالىالوصولوطريقسدنفع!الآ-ردونب!إلىاص!ولكل

ال!!ا.وصلافالأهـلىتاكا!ااالطهـيق

يردومن

لآلم

الدذ-!زوأب

145عرأن

نؤز-"ةالأ!ضكىزوابيردوكمامضكانؤته

وه!قيم-اأعا!مإ؟مازوفوزينتهاالدزيااحياقالرليلىكالأمن)

"15!ود"إيبخسونلافيها

ا!اوصلالطرليكل؟ل!سلكومن

؟""غاليالأ-رةاتكونأنعلى

أ)دنياالماثولي!ن!3جمهكماءلى

وجصعايازيناكماأهـدافه

ا)م!اليقةالاياتا)ور"رهـث!!ير

:الآخرةو

وقد

-ننهممصلحىا

اللهأمتن

."8؟1ءمرانآل"(الا-رةزوأبا)دز!او!ح-نذوابالثهفآتاهم)

:والآ-رةإدذياا!ؤلجريمماا!فإسطلي*ضووعد

ولأجر-هـمصخةالدزمافي)ت-وؤك!مظووأص،ليكللىكماهاجرواوالذلي!ضأأ

النحل""(ليورلمصونأكاذولو؟يرأالآصرة

الفحك،"(الصالحينلمنالآخردفيوإنهصسنةالدذ!،فأتينادوإأ

132).

ترهولش؟أزكلدزتاكا!اصا:ذو!111ارةرلءنا)":ىاهـففي"ءاساولهليت!صاأصا(11

الحديرض!وفي،!روء-(صءتاهكىانوإنبكلدلي!ةلمدس،اء!،وت؟أذكلآ-كأزكواءهلبرداأ

.الص-ا:ةبر"ضءنأصأزورةولايرحونkةjرو":اهيرة-!ماالىضهوي
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يزءممناءيراضا!،وعة-لىتهالاسلامالىبالنسه"،يسهطوهكذا

البرهالأويبدو،الدنيافيا)سملاهالوالماالآخرةالمايدعوا)دينان

أنت!ارأثرعلىالمادية%وانب!ثاجميبعوااطضإرةازدهاريىواضه!(الحملي

الأولىالأرب!ةوالةسونوالروحية-"الخلةاطءإةارتةإءونمومعم5الالمى

بعدطإطالافءصىورفيحصلبماعبرةولاذلملثعلىشصإهـلىةللاسىلام

وت!ويه.انحرأفمنذللث
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أ!س!وافاني

وة،واقي
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لهاكانإمبادةاانوإنت!اهـدعوتهالإسلام،ريخفيالمتأمليلاحظ

بددمو!قوالتابعينحابةالمهمنا)هبادوانالاسلامنشرفيكبيرأثر

.بعد!منأتىانماالبحثدوروانا،ؤثرونالدعاةهمكانوا

والتعصدبالخلوةالوصيونزولطالبحثةقبلطي!!الرسولحياةبدأت.فهـقد

وحياةحياتهمنكبيراجزءأتشغلالعبادةوكانت،-راءء-إرفي

)9ءعلب"علي!انزلماأوائلمنوكان،الدعوةبدءفيالاولينالمسالين

الةرآدأورتلعليهزداوقليلامنهاز"صاوزعثفهقليلاالاالليل

رسالةلخحملمقدمةهذاانا!!الايةهذهتليالتيالايةوتشير(ترتيلا

.(زةيلاقولاعليلثسنلقيانا)لهاواعداد!تمرثيدثقيل

ا!مابئالار!مدارفيالثهويعبدونيجض!مونالاولونا،سالونوكان

قياموكان،العبادةبكثرة4نفمراصت!أعلت!!النيواستمر.الارقم

نصالأولالدعاةكانوكذاكعليهالئه4فرضفرضااليهبالنمم!بةالليل

الئهوذكرالقرانقراءةمنبا)محبادةأنفمم!3يأخذون4ا)صحابكبار

فيالانسالأمترلةهـعمتناسص"كانتال!مادةكثرةكأد!حتىوالصلاة

فيها.وبلائهأثرهوقوةالدعوة
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الفضلأصىحابأنإو-هـناالالميلامأزخشارتاريخفيوتأص،ت!نظرناولو

النظريينالع!إءهموال!مم!و-دليماقد؟!وافررء-،آسب!فيإلالم!لامنشرفي

هم!!وأ-العةيدةاءعديمماا-اإط!فيأوألةقي؟إءنص!؟نوأاءس!و

لثه-!انفوس!3!لملأتإ*"إدةبابالاشضكالووؤلاءلي-د!صناأصخازوالذفي

محىط!ثم.فيذلكؤسرى!لمو!مو!شتبموأر-3ءمتوحريمولدعوته

وحس!!ناقيامهمنهلابداساسيجزءالاسلامنظامفيا)رر-إدةأن

الاسالدميالتصوراو-الاسلاميةالعقيدةفملالتيهيؤإ)"جمادةتنفيذه

حيزالىالمجردالفكوحيزمنوتنقل!كاأنفس!1فيحية-"وجود

ولهاحرارح!!!U"دافعةووةبذلاقفضجعل!ثاورريحثويرسالذيالقلب

يحسومنالثهدليوصهفكرياوليقضخءقاياليءلمممنبينفشهإن.نورها

قابيأتصورأولي"صهور،وعلنهبس!رهوليحالهعامهوهـ!مضفباشرأقهويش!ر

الانسانتنق!ا!تنلمةالوبهـيالاسلامفيؤا)مبادة.و-سابه4اةإؤحفمة

وتغذعاالعةءدةجذوةووقدق!ىات-إف"ا،لالحىألىالاولىالحالمن

بها.وتحيىوتحى!يم!بهاوتتغذ!أ

يتذكرلاانهذلكالوجودمنالحقيقىبهوق!عهالانسانتذكروالعبادة

ونفسهجمم!هـ4يتذكرف!*اطإفهـةوا،"فعةالعاجلهـيببالةالايحسولا
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اللذةوتدفعهوال!رإ"بالط!،مالماوالعطشالجوعفعهليلىاذغيرمذكرمن

ثمنةمم!".فيمحيطالمث';وش!*اتهغرائزهسائروكذلكمن!ثاالاستزادة)اى

صلمص"إمثلىةومف"الحسيلقر!مالاقرليلجنأها"ووأولادهزوبم""يتذكر

!-يصيةءواط-فومنمتبادلةمتإفعمن3وبيضلي"ت"ولما!ما)ظ،!رة

محبهـاذ)كب!ددأقماثم،وال!شيرةالاسرةمحبط!ووذ)ك،كايحس

وموق!3من!3موق!4حىة-قةلىحرفأ-صإجفربماوطفوأ!ل4ووصر"ي

علىوطصالانمهـص،نلان.والتوجيهاطضوالىرز؟يروالشالتضسيها!اإصء"

ذلكودراءص!وأماالمى،فعمنوا)قريربألمذاتامنجلإطاعلىالاقبال

مقصوداإمفاتاام!"دء!ضيؤ!يوأءفامأ؟يركاذتولووصكاةلمعلذأتمن

هذهفيسص-رناو)وهكذأإيهاأ.أوزوجى"وز"بهكاتذ؟يرالىويرماج

اثارهفيالعاجلومنا)معهدا!ااالةريبمنوانشةلمناوالدوأذرالحاءإت

القريب"محيطء-نأليصمدكلماالاذ!صإنانإوجدنالالآسأىاونشإئجط

للبعيدالانسانوءيكانو؟لم!إ"رزكيراالماأ-ونكانوطض:هوطصلمه

روحأارقىوكانمستواهاعنإرفعوالحهوأذص!ةعنأروردكاضماووير،الأصبمل

.وء!س،!

الدوائرهذهمنالةصوىوالدائرةارإةإتهذهمنالفكائب"الحاة!ةوان

وهـيا)ممونوخىالقا)حونمنموقعهتحددالتيتلا!ي"لي"-ط"المس

الا-رىاطإةإتمنموقعهمنوأحمىأهمصتثاوموقرو"الحلقاتت!إ!ا!مم!

موقعهتريهثموالوجودال!كونمنجصزءاباعتبارهصوق!"تريها)تنف!ي

ياالثاليتالازليالوبمودمن-،عارضوجوداباعتصإره-والكودأهو

داثماارذ"إط!وصرذصطاأعلى-قص!أ,لا-صور،وخاضهلخا)قمانحوقأباعتباره

.ازوذ-"ليونةو)قاؤمهلمجرو!بمو!عنلضنج!اهـمم!صوررأؤورقاهـأاومة"وور
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هوالاكبرالوجودمنهذالموقمهبالوعييتصفالذىالانسانان

الشامطةللحقيقةوأوعا!نظراوأبعدمالاطلاقع!البشرأنواعأعلى

الوجولى.لحاقاتوثهولاإحاطةوأكثرمالأخرىللأنواعوأثهلهم

وهيالوءيهذامثلةحداثالوسيلهيالاسلامفيالمبادةان

وتجع!ربالئهالانسانتربطالتيلأ!اهيذلك،ال!عورهذابتوليدالكفيلة

ورابطته،ريبةاةاالشخصيةبلذاتهرابطته،الأخرىروابرطهيتجاوز

وبنيوقومهبمجتمحهورابطته،وأولادهبأهلهتربطهالتيبمواطفه

هذهويتجاوزيقفز،فيهاوماوبالأرضبالبشرية4ورابرطف،جفسه

تلكبكلالمحيطةالعليارابطتهالماالشوطآخرفيليصملحتىاطلقات

.إقدراالاعرانلقبالتهرابطظوهيالرواب!

موصودةقائمةصقيقةتمثلوكاثالي!ضمنأوسعبعض!احلقاتهذه

مننوعأعليهتفرضمنهاوصموقعالاذسانحياةفيمفكاولكل

جميعأاعتبرهابلكلخهاواحدةيهملاوالاسلام.والواجباتالصلات

بينى!ونسقونظمهاواجباتالانسهإنعلىصكهالكلورتبوأقرها

فيواحدةتنققصولاغيرهاعلىاحداهادطغىلابرورثعادلآتذسيقأ

ؤقدوالسنةالةهـآننصوصمنيتهفي؟غيرهارعايةفيالاسرافسبيل

وا)طيباتا-بإدهأخرجالتيالثه!ينةحرممنقل):تعالماالثهقال

"(الةياص"ليومخالصةالدذ-!ايىةثاآم!واللذيئ!يولالرزقمن

وة،ال(-"حماعلبلمثصلإسمكان!:والممصلملأما)عملاةعليهالنيوقال

مإخلقأد!آياتهوكلن):وقال!،(ا-ساذ،وبالوالدفي):تعالى

وفال،أو!حمةكلودةليروكموصولا)يها)تسكنوأأزواجأأن!سممن

ك!3الخ!كقأ:وقال(ح!ة،عليكلأهالمثان):والمم!لملأما)عملاةعليه

391

http://al-maktabeh.com



وجعلنا!):الثه؟لمقابفيوورد(إ*يالهأنة!؟ما)يهوأحبهماللهعيال

.(لتعا!فواوقبائلشعوبأ

اتالحلةهذهمن-إكأةتدألانساترقيفأنيرد!نلالصلامولكل

غايتهوالمض!ةالطعاميرس!ط2شاولذلىدليإطشوطهوخمإيةسعيهغايةفيجمل!ثا

فيو؟،الى(يعمونفسوثلالأكليل!+واوليخمضءويأكلوأذره!):فقال

وليخمشحونا؟يأكون):أخرىأيةفيأايف!اهـإديينهؤلاءوصف

يخوضوافذر!):أيضأ3-مفبوقال(لهممشوىوالنارالأنعامتأكل

هذدعنديقففيهنوقالأروعدوش!الذي3يوص،لإقواحتىوياهبوا

أىاررجاوزهاأندونوالمساكنوالأمواللجرةوالعثالأهلمنالحلقات

ناؤ-ل):هع!ص؟لىدا!ممندداا)ممونبخالقالصلمنوراءهاص!

اقترفض!وهدصا1الوأمووعشيرتموأزواجموإخوأقلحوأبناؤكمآباؤأكان

رسولهوالنهمناليمأحبترضوكاوصسا؟ن؟كمم!إدهـ،تخشونوتجارة

إقوما!ديلاواللهرأصرهالله،صأتم!-كأةكىبصواسبيلفيوجهاد"

.(،34التوبة"(سقينالظ

شرابواصعاممنحولهص!الىإلاينطرلى*الذيالانحم!إنانوالواقع

اهـ،موقوفهالاالوجودفيصوقول!تيد!كلاالذيكاخيوانولذة

.الحيصوانمرز""فيفلي!تالذيمماالانم!إنهوورزلكويثمربيأصالمعلف

فلاالحدهذأعضلىوليكأتأ!م!روأسرتهمن؟و!حهيشعرمنصخهوأرقى

الاذسانذإلمثإ!ابالارزء،ءزصل-شط!"ووليفيقوههمنموقر"لي!رفا

ويشعرديىركالذيذلكوهوالانسانيالوعيمواتبأرقىيهاغالذي

يع!يش!الذيالزمنمن،الكونخالقومنكلهالكونمنبموؤهه

اإءكااثدحه.غد!اإثراصحةؤإقم!آفيالخالدةالحياةوصنحدوده
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تاذاكالانسانمنالروصيأ؟انسبترقيةال!بادةوظاتفومن

ا؟!سمي:ءلمىةءناصرص!لي-!ونلصإد-قم.كل6فزلىصص،؟الازمسان

كال!ياضةوالرلغذاءد!بممم!ء"ليرزء!"ءوني)فاذ.-يضلراو!ال!ئليوأيمماالع!و

هـذافيمنهأءلاط"وأنبلاط!وانذالمثفيو!اركهإ؟سمقوي

ام!ل!اماكةتنصيالتيبا)حدوماورورلمباا؟،نبليذ-هـية?جمارإذا.الجىإنب

خاتس،الناسأحطةهـليحودطل!نوإورقلاؤ-"نماحروبهةليشتئوالتف!ير

الاصوصمنؤء!-ير.التفكيرليقيودتميزهصعأتخا!،؟فأ!ىلىأهمسصووأ

وكذللث/الصورلميةلل!لموممضح!ونبلأذ؟ياء-إ،لىن!"ءحرفيسى؟ولا-

.والجفاةررسرأ؟و!صتكثير

بترقب"تعنىاكاصذا!بهاست!ففيال!حاضرةا)وررب!يةالمدذهةإنوالوأةح

تتميزبفحريةنماذ!تذقيؤ،كاولذلكوا)مقليا؟ممهرويؤغطاإنبيمن)هـرزفي

قليلاول!شها"ال!قلهوالمعرفةالةممريوبالنشاطالقوةوالجم!صمسةبالصص"

بالادصاروإ،لمتصفةؤحلىفيالرأءص"للخيرالمحبةالاذ!سانهةبالرو!تتميزما

الماذجهذهمنفيلمىماأكثهيرليل،العامالانسانيالصطاقيخ!والا-سان

أ-طمنه!من6ل!وفناتممركما4وصس!ياس!جمينمننب"أ!لىهذدولد!اإقيا

حقهقي4عنال!طاءكثفلوسيمالاوسوكاؤ،وولىو!-حم!3نةوسأالضإس

ومغفلء!ملألاذممص،نمنا)ر؟صيالجىإنبانذالمث.و!مما!3ذفوس!3

هواغ-اإخربيةاإ!ذ-"اهذهلمأ9تأ-لامنذراه،Aو!المدشيةهذهجمأ
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ت"إفوصهـالحالفرديةالمنافعبرينالضلمسيقليضرورةالاقتض،ععنفاشىء

الأفرادبينالمتبادلالضصط4نتيروالردعالكبحنشأ!ة!ومنالجاعات

اط!اةصياديئنحضلمففينماذجأذلتصتفقدالاسلامص"إ،دنص"أماوالجاءإت

تاريخفينظيرا!،فيلىلا...ووءالية4واجتماعبوقياريةسه،س!"من

ءكدفيوالةوادالولاةمن؟*يرسيرةألساقرولو.ألاخرىاحضاراتا

عجص،لرأرت-وعليو!رليكرأ!بأمثالناهيك-الراشدينالخافاء

الي!ثاز!ثللواليومونتهونىنادرأإلاال!ث!رلي"الي!ثاترتقأقمأولالس!ت

انةحة.الوسر!ةكلشاح!،تظ"ءو

معاركفيالانمصإنزقويةأ!-دافمن4لامىالاسىال!كلادأتتحىقة"؟كا

والمجتمعإخةسافيوا)باطلاطقليينصراعألاسلأمذظرفيؤاط-إةاحياقا

ادةوال!-.الأرضاىاآدمأ!مطمذالان!إنيةاط"إةبشررتهـذأوعلى

yاالدائمباللهتذكرهاذا،ورركههذهفيقور،الانعمصإنقيحلالتي!جما -إجمما

ةيهاليكرتبوماإما!يةاالآ-هـةوبحياتهأكلإمهإ!ظمىاو؟مهؤوليش"ا)قوكأ

ولاوينام)بع-وولاوليث!صبإ-%كللالي*لجشفموح!زاءمنأ!ا!رع!ق

ا)!اطلعلىللح!قزصيمرالي!وقبلسليويستلإ"طرولاوب!عليزرء

نحسنأن"وعلىالم!!ظة"أللهإن!ما)ظلممعلىلإررواإث!رالمحماايخرو

-4المثاليبا،!إنيتذ؟رهإقياهـي!اإورحادةالأرضفيالحلاؤ"بهذهأة-إما

از"صر"اذاالضرورلىليدا-فلأ،ا)صراعهذافيالإلهيةوا)حوحيمإت

.انهزماذاألووونولا

وصهار!هاأط"إةءنصخف!زغيرالاسلامفيا)!حادةكازتولهذا

،--مح!4الم!وج!!هافي!!وموبم!ةوص!ما!ولآلم!ماملأزص"بلوآفاق!ا

الدهكهإبفىبءوقدانر"لمفةالجىكادصحاركمنأرأوفىأذ*شالاوليست
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الثهصكاتالكريما)هـس!ولموقفوكانأوالصىلاةبالصبرواممضمبنوا!أ

إصحابةاعايهوأثنىالعبادةاقالمنصرفاإ-!بدارجلامرحينعليه

مف-4أؤضل!ي!موقالاللهرسوليااممةفقالواقيلىصهمنسألهمأن

أتاصانصرافأالحبادةالماانصرؤواالذينالصىحابةبعضنهيه!وكذلك

له1وأته،للهآلأخشا)ني!وال!):!مؤ-الاذاط"-إةعنصضلهم

لصخىقيءن!غب!نالذسماءوأتزوجأؤطروأصومووأرقدأصليصولكني

.()11منيفليس3

:امبادةجديدمفهوم

أممالجميععلىأسبغأتفيعظيمؤفهلللاسلامكانهناومن

وبم!هالحماوعملتوعرضاتهالئهوجه!اوصرلمىاذ،دةالمصصفةالاذم!ص،ن

فالزا!ع.المث!روعةالمقصودةافىاأهـلىتحةيقلميورلفيوبمنتالمشروع

والمتصحموالم!لمموالموظفوا)حاكللوالم!ثندسإطبيبواوالتاجروالصانع

ءجمادن!خب!،قصهداذاع!إدةأعمالهمذءقيالأعمالأصحدابمنوغير!

)نواثارؤحوصن.إميالاواعالةا):إس)قالحاجةعنوالاسصه!كاءالنه

والعقيدةواخهبقاطسىول--لفيأياللهسديلفيإدالجما)ح!-،دة

حىةحص!ر)إ

كاكاليإ!الخصوصةا)"!اداتعلىالصدلاحصفاويةصر!والقرآن

معالمجا!لمىينء3نال!ءلملامصحرضفياىتعاقولهفيوذللثأ%هـىلأعمال

.إت-،زيواا!ثجمش،نأ-ر-4(1)
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فيكأصةولاذ!بولاأظءليصيصثملاليأ!مذالمث):!ين!أل!!موق

نيلاعدوصنرتإاونولاالكةإوركيظموطئأرطأونولااللهلسبيل

ينةقونولاأرومم!كينأ%رليضصعلااللهأ!اصالحعملبهلهمتصبإلا

الئهليجزكملهم-تبإلاو)دو(ليتدطسونولاكبيرةولاصيرةذفقه

.1(إحولي"ا"(يرمحم!نكانواماأحسن

:قالثمتسضطءلمجونهابرأ-رص!ص!هاشدأل!رسولوسئل

منيفترلااللهرآياتأورإزتاإقائماالصائمكشلاللهسهوريىفيالمجاهدص!ل

.)1(المجاهديربمحىكأصصلاةلاوصيام

الئهخثمةصنب!تعينالنارطسهمالاعيشإن):آخرصدليثفيو

.أاللهدصوليىفيح!ش-طراذتوىين

الفرديةالتقوىأعمالانيدبينوالاحادليثالايات!ذهاءثالومن

لهسلصطلقأكاؤيمةاروستوذكرو!ومصال!ةهنالصباداتكى،رسة

ابرتمعزأسدسس!ورليفيالمجاهدبينإفرقاانو"وحدهاصالحاالو-ل

كبيرالفردية-إداتبالكلوالمتحبدءفإلىفاعاأوما6الاسرددراورجماإ-أ"!س،ا

الله.الماأق!هـبومرت!"(ء،تفر،9ازذ!اءاح!

أجعلتم):زحا!اقالى

شحاهـدالآخروائيومرالئه

لمين.ألضاإالؤومأ؟إ-!ي

اصنكنأ!أطرا!لسسلىوءكارةالحاجلم!قاية

لاوألئه،اللهءصديستوونلا"الثهسبيلفي

الثهلصبصلرنيوأوبمإورلىوهاجرواامنواالذين

.داردأباإلاا-"4اأ-رص"(11
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ر"ثهحر!.الهلمائزونهموأولئلثاللهء-ددرجةأعظموأنفس!ثمليأموالهم

أبدأفيماخالدينمةيمن!يمفيهالهموجضإتورضوانمنهبرحمةر!م

."ا)حوبةسورة"أءظجمأجرعندهاللهأن

ليسا:لىت!!قالالبرأءممالصنلأنواعذكرأ%هـىآيةفيوورد

بالئهآمنمنا)يرولكنوا!لفربالمثحرققبلوجوهمرولواأنالبر

ذويص!هعلىالمالوآتىوالنبيينوا)حمابوالملأزكةالآخرواليوم

وأقمامالر!،بوفيوالسائلينا)!م!8-لوابنوالمساكينواليتاصىالقرليى

البأساءفيإصابريناوعاهدوااذاليحهدهموالموؤونالزكاةواتىلاةالم!

(المضقوت!لفلمثوأوصدقواالذيئأوك-لمثا)جمأسوحينوالضراء

."ةكأ)ورة1"

إلجعم!ت-إمس،بة-؟ناتينالاليمنليوضوحيظ!ثر؟-العبادةصظاهر

سبلقيالمالإذفإ9تووالنفسبالمالاللهسد"لفيالج!ادالا!النسصبةسثيئأ

اطربفي4وخاصإسث!داذدافيوا)صبردبا)*3والوؤإءالزكاةوإيساءإطجمر

الألمصإسهـيا)صقبدةهذهلأنالا%رواليومبالئهالا؟،نمعذلككل

هذهجصلمةفيإصحلاةاإقامةذكرتوقدالأءمماللسائرصء"قينبضالذي

عها.صهمنةحروريجزءا!اعلىبيشعام!!اإ-حضلىالأ-3أل

منر!والاقتصاكأوصدهاالخصروص"ليإإحهإداتالا؟خفاءكامماكللهذا

الاجماءجمماا)نظإمذلكلإقامةا)!ملواغفالاطإرجيةمظاهرهاعلى

والتةوىللصلاحصقيالس،العبادأتتلكواتخاذالاسلامبهجاءالذيمأاذعارا

اءهـافأذإككلكات!لاتا،ال!ونهذ!فياللهسنهاإقياالأسباباواهمال

ؤهـشصلمة.السثرسىاإ"-"ءنواكأطإط،وكلوراليبرءإكأ-رو"ورثو؟إأالاس!لامعن
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بعضوبق!تالمتأخرغال!صورلي*ضفيوالانحرافما"الدشوليهذأشاع

.ا!قولاوبص!ضالمجتمه!إت!لي-*ضعالهة"آثاره

:اقصو!"العبادة

:زوع!-افاالعبادأتدنزسمأنولحلتهـتأوعلى

صاحبهابما)نجتغىاذأالمتمصهـوعةألانسطتأعمالجمبعليثملأحد!ا

،بم"ألثه.

اظهارأيالمحشمةالربادهبةصدشرعتالتياكحسوصةاإعبادةثانيهما

الشاذحأطمروفءوالعبادةصنالفوعوهذا،رأصرهإصهدعوادلهلحاطضو

.الأخىرىالأديانكأألاسم!ذأأطصهـوفأو!والناسإليفي

نجد!صاالقرآنئيفيد!ص-صلىدةأؤواعأالاسلامفماادضةلاورمادةان

ي!صما:ؤ-نص!دوو،أنويمكنالشصويةأمم!!ةاف!وليياخ!يالفصيا!،

:والملاه"آياؤ"فيوا)خفكراللهذكو-ا

وكل-لىعها-إلقهاالمتمن!ااالاذ-ة،لىوفاقهوآال!ولامعا!إ-ورحهـجمااأن

-ممش"منورجبوالشك!نصص4اصلاأطوقد!صهز!ظيمأواومد!هـها،و!،ن!!ا

ترددءمادةهـرالأوقاتمنوقتأيفيذ)كوتذ؟را!ضمته!واطفوع

؟السنة.إقرآنافيذ؟رها

ليقيوله)المؤمف؟ل!ألنهوصف

خلقفيويرتف!كرونصجفو!م

ولمحأوةحودااةبأءأدنهفي؟رونالذين

هذاخلقتهـ،بناضرلا!وتالمسهوا

991

http://al-maktabeh.com



أا)خارءفابؤروخاس:حانكلي،ثلا

؟4-ولهكثيرقص-،أتا()وررآكمافيأدثهيذفىألا!و!لىاذ"!كا

رلي!كواذ؟ر)(وؤولهتكفروني!وني*،عروأواكركمذأؤإذكروفي):تصالما

وقولهأالقوبتطمئنبذ؟هـأدلهلاأاللهبردكوؤلمو!موزصأ?ن)وقوله!اكشير

تذكرعنالغف!زذموردنم(!ثثلجرأذ؟شاللهاد؟رواأصخوالذلمضماأ!اياا

!تولازط)Jetزوله2Sأطالهذدفيإوقوعاءقوال!!يوزحمسيانهأدله

.(نا!ثذعنول!"اكفك!

ليهـم!!بنس!مانالانسصإنحيادفيعا"4آيصأسولىال!لمبيالت!؟ركانأصاو

نظاآل!إصماالروحيإ)كذاءءوالحف؟رححولىابمن3،وم!اغااط-إدمفاق

روافؤصحبحاءلا-!ذالمثألالسلامؤ!هـعالبمئهأحصت!!هلملأمالالى
!!.-رر..

بالاممهإناللهذكركار!ولهولص-،اللهلشهـعه*،وذالمثألاذمسان!طرة

فيان.وا)حعابيرألا)ة-اظمنصءطوء"ضروبو!بالذ؟مىأذواء!

عنكالتع!يراللهرS)صورإنيت"لمنك!زوربرنإيغةL-يرادلجروالسصكةآنا)ف

"عضمضاوءن(أدثهالاالهالأأكالةكماغيرددند؟صلىد5أد!إو!ةأ

سبص-،له)وولنافيههوزسصفار"رؤ*4وعن3؟هـ!!ألله)كالةكأ

.!دلهالحدأوو)كافيعلمهكاءوالش!ء"نعلىشت!صردشء،ن!الله

ذكرتتض!نا!تنافىي!4ا)*مالي!ي!هـوألاإ!كلاظص!كث!!اسخةافأوورد

،ىوأ؟/.!االيه4وزوجمبهألانس!إنت!لمة!ذحصاوح!رفالهذحصسرأوالثه

بيفمنيخرجكل"ن؟"-وللهامنالم!حةج!-فيفيكر*حنةتلمناسبء:

واأضلاوأضلأد!ليكأءوذإفيارل!+االلهع!ته!كلتاللهبسم)
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جديدازوبا

!وةولاصفي

حولغير!ت-"ورزقهالثوبهذاألهسنيالذيالحمدلثه

لم!الاصفأصقي-دةءلجر4صطإةءإص"حاءتا!كاالهباداتطمناللهكروذ

ا)مثكا"ياتمن4-،لبقعيمض!وصه"-هـ؟"اوهصحةأوم!ناوبزمان

وتحري!ع"با)ة!فيالاةظأثراذ*كا،سحيايةص!لىوانما/(1)طقوس"

سلألاذممهإنأ-والأكثرفيالرباداتهذدهارس!انأم!نولذلك

مدا.والةإبباللسهإنأمإببالةذلكأكان!مواءوعمليضكلأزتإءفي

:القرانتلاوة

ؤحذكرذ؟هـأللهأنواعبم!عيتضمنلانهالذكرأنوألأفض!من؟هـي

وقدرز"ءظهء"مم!4نةفييهثير"وآلائهلي!فار"رهودذكوآياتهباللهالاز!الأ

كثيرايصض!ءنوا)ورهـآن.وزحه!هابهوءلى4زLوأحسصوفضولورصور"ح!كاء"4"

وتسبيحهالئها!ف،?لىاصناو؟في!اويدعوةإرئهيشسلم!ثاالادء"*من

وردلهذ)ووت!إليمه،ياهووص!أح!كامهواللهأواصرءلىويحضوي"ي!وتنز

الصلاةأقم)لهو!و1الهرآنهـمنتيسهمافاقرؤوا):قولهدةسهآنالةرفي

م!*دا(كانالة!رقرآنانا)فسروفهـآنالليلغسقألىإشهسالدلوك

.(ترزجلأإورهـآناورت!صماأ

دتورو

ئسصلملأماو

الصلاةءلميهقولهصكم!وصفظهتلأوتهعلىالحضفيأحاديث

فيوذ-هـلكألار!قفيلكزور4فاذالقرآنلي"لاودعايكأ
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حس!ضهلهكت!تادلةكتابمنآيةالااستمحصن)وووله)9(.(اهسماءأ

.(2)(.القيامةيومنورالهكانتها6رآومنصضاعة"

كتالجط)وتفكروتدبربفممتكوناناإقرانتلاوةفيوالاصل

؟هـهولذالمث(الالبابأولواوليتذكرآياتهليدبروامباركاليكأنزلناد

!لالىالنياحديثوفة،أيامثلأثةمنأقلفيالةرآدأالقارىءيختماق

اللهصلىوصء"وكانت)3(!ثلأثةمنأقلفياغرآناقرأمنيةقهلما

فيوردكماس!--ع!تأو-لفييقرأهالاممرليقاللهإمحبدوسامءلميه

.ح!تحبلص!ا

.لدعاءا

يدعودء!!محنىاصلوووووتاطبتهومه!اداتهألئها!اخو-"ا!و

وطابدلهمخاطبةفالدعاءالطلبلمحماأيضأا(مثتملتثمالاكةفيأدعاء

أ،طلوبة.المرءوبةالآ-هـةاوالدنياأمورمنتحققهالانسانلي،!يدلشيء

مطلوبهوبيانحالهشرحولهالانسانسؤالعنغنىفيالذكانواذا

ويرؤعه،خالةافاليوج!4اذيدعومنيفيدانماأطقيقةفيالدعاءة،ن

الاع!فسلمادوءقالخ!قةالحماديةالاسسابمستوىء-ن

ومقدر!-!الاسضاببخمالقيربطهاذافلوقاتامثادمنع!

بلالكونيةمابالاسىتركأبدالايقتفىجمماالالصلإمفيإررعاءاكانولذللث

.ن-ببرنا0ارو(9

حمد.ا10رو(2

اودربروا10رو(3
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كانا!فيحياقكلي!%النيل!ثرعهه!أو!رزابهينهمامنافاةولامع!هالمجتيم

شؤونفيليفصلكان؟إد!ويدعوأسيابهلهويهيىءءلىتهللأمر/يعد

و!ييءيتساحؤكانج!،دهومعاركحرلي"وفيالهجرةفيك!لمهالدعوة

بدرمعركةفيفصل؟!بهيدءوذالمثمعكانثما)كأطةوليدبر-جنده

ل!نالمعشادةابألاس!-اتخاذدونكافياو-هـهالدعهاءكانولوامثلا

لذلكالاس!لامفيالمثاليةالقدوةوهـوبذالمثالناكما!اولىعلي!%الرسول

الكريما)ضيعليهكانالمنحالفاالدعاءعلىوالا!خصارالاسمابترككان

علىالنفمسيالاءفممادان؟عن!-اللهارضيوأصحابهعهلإ"ال!صوات

فيوضيقالحقيةةعنكبيرةإ4غةم!درهاونسيانالكونيةالالصبابا

النفس.ك!وظالةناة!مةمحدودةوماديةالنظر7

(العبادةهوالدعاء)أطديثفيوردبلالعبادةأنواعمنالدعاءان

8(العبادةمغالدعاء!،او

تمبيرهافيبل!كةالادعيةصت؟فيةصيغال!ريمالقرآنفيوردوقد

حم-،وا)دعاءرخام!ثااقبذالمثممثلجرااقرآناتضهمنهاص!ناهـافيسشامل

وقناعذاب-!سنهألاخرةوفيحسنةالدنيافيآتتاربنا)تعالاكقوله

رحمةإدزلمثمنلض!وهبلىليتنماAاذليحدقوبناتزغلابنا2.ر)وقوله(النار3

أءفيقرةوذرياتناأزوابمةا!ناكاهبربض!)وقوله!الوهابانتمانك

آخروفي.()ا)-قرةإخرفيا)وأردوكالدءإء(إماممالالتقينلأواصجصحلنا

إصرا1ءيىةتحىملولارليناأتطألااوز--غاانترؤا-ذ!الاردناة:تولهمن(9)

!ةرواء:اواءف!،)خاطاءلاص،تحهاخاولاربثا%إةصن"دلينءلىحمات"؟

.،يرنا)-كاةرا)ةرمكللأة،نهسمرلايأاذتوارحصناإ"!ا
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.حصثيرةالهرآدطثيإلادء-"وهذه)1!ص!أنال

عبادىالمثسأواذا)ت!،لما؟قولهاللهدعاءعلىالاذمم!إنيحضشالقرآن

ربحادءو)وقوله(دعانICIالداعدءلموةأجيبقريبفانيعني

إ!في(الهمخاصينوادعود)(وطمص!خوفاوادعوه)أتضرءإوخفية

وليدعونناأتالخيرفييسارعونكانواإكم)عونهليلىالذفيلمحأأثنى؟

.(لثعينخالس،اوكانو!"!وررءحا

إدعاءاعلىالحضمعوالسلاماصلاقاءلميها)ونيكلامفيوردوكذالمث

خاصةس!باتمنالهوصخهاماألازسانبهيدعوص!أبمإ!منةك!ثيرصيغ

ولاكا"شأنيليأصلحالل!ثم):هـ"لا!!؟قيولهصحش،5فيعام!وماومصيا

هوالذيممادليفيفيأصلحاللمم):وقوله!عينطهـؤ"رفسصهياىإدكاثي

تنا)اخرتيايوأصلحص*التفيؤيهاإقيادنياييخماأصلمحوأمريءصمة

الل!ثم)وقوله/ذة-جماشركلتوأعذنيرشديألهمنيالا+ا1(كلحاديفي!ثا

.(ألا!ضهـةابوءت،الدن!ماكهيخما

ممنبفضالمثوأغننيصرأمكء-نبرلالكاكةنن3الاعأقولهو

اذاالحزنتجعلوازتدصولبم*لمتهص،الالالم!ولالا+أأوقولهأسواك

الل!3أوقولهوالفةهـ(ال!كةرمنليكأء!ذانيالل!ثم)لهقهو(سهلاتحنئت

بكوأعوذص!لوال!العجزمنليلمثوأعوذوالحزنال!مبكمنأءوذإني

حماهص،وصخها(الربم،لوؤ!رأ)!ينغلبةمنليكوأعوذوا)بشلالمجنمن

وأناخاة*قيأزشاالاالهلا!بيأزتالا!م)وهـوأالاستغة،رلصص-د)

اصءواانالاهـ!انيرت،ديمماصة،دليأص!هناازتاربنا":زكلاا!اقولهفي(9)

،ءقيضاواربتاالأبرارمعرترةخاثناص"او؟ف!هـء:،ذزورة،ا:افاغفرربنا

،.ا،-*إدكأافلاازكا)قيامةدومتضزلأولارسالمث
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صنح!تشهـمامنليلمثأعوذاسصخطصتماووعدكعهدكعلىوأناعبدك

الاالذزوبد!فرلافانهنيفاغفربذنيوأبوءعليدفمتكالمثأليوء

.ألاانت

المأثورةوالادعيةالاذكا!صقال!لاءرعضجمعهماأ!ااالر-وع*ولمجسن

صإغهمماوأواىا،محبمالهذافيليةالماأؤض!لفهيوالسنةاحخابافي

دعاءكلانعلىوالم!لاحالعمفيكليزلتممت!كنعهمابمهصومينليسوا،ناس

يروز،الدعاءالاسلاميةولالفاهيم4)1(الاسلاء"قيد!tلامخالفةيتضمنلا

بالعربيةاكانوسواءغيرهاو"نفسها)داءيهـوصاغهالذيأكانسوأء.به

الةة!اءكضارمنوهوالتوويالامامجمعوقد.رلىعوا)ذيباكةام

فيرلى،لةتيميهولابئا)ءأثورةوالادعبةإلاذكاريتضمنكه،باوالمحدثين

حماهلا!شرحالجوزيةقيمولافي(الطيب1)حلم)حماها"نفس!الموضوع

اللهرحمها)"تاحمص-شماوللشيخأالطيبا)مملمفيبالصبلالوالي)

صط:وءةوهيأ-ادلي!هافيالصحةتوخيصحأص"!حا،رهالحماجاص!"رساله

،أالمأثوراتأبرمنوان

مبلغوانبيائهوخاقم)رسصولهالذمنالرفعةط!لبالدعاءأذواعومن

ومعنىأالنىع!الصاللاة)بإ!روفأهووذ!يث!رص!!ألاسلامءرسالة

النيلمحماؤ،لصلأةالميتلمحماا)صلاةذالمثوصقلهالدعاءفلانعلىالصلاة

ال!:يمللنيا،قيإموءلموالدرحىة!فعةسبسإنهالم!منة-"ليطلبدعاء

\((

)اتاحر-ر

L.يربفهـنرزي11ا)خوعا"زرصن

رحص"ز-"ىلا-تىار-5:يا)31م

.ء!ودةخيرسه!رإز"4رحصةان

دلا:لص،-بقرلا*ة"*ةالي-،اف

ءهـودءاللهرحمةرانكل:هرءداوات(
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دفىكيرر!هصرلى42ا)لم!عاءمنا)كو:هذااقاة-قي"واءلمب"اللهصلوإت

ا)حثهـوزفكير!اىأإهامةااللهلةرسص13تبلصغفيوفض!لالصظيمليالنيؤإئ!4

الةدوةهيالتيالمثاله"وثخص!يتهالرفهجةلاذ!ساذحةوشإذلمهالظيمةليسيرز"

أختارهالذيمماالرلىول؟ورإمتذكيرهعنغنىفياللهلانانسالطإكل

مستوىالانةسهعيبالدالارزة-إعا)ةص!-دولكنرسالةلاءظم

القصلمواتالرسول4شضصبهـيالتيإ!ا)يةاال!خمى""منوزةريص"أعلى

البشراء!ادالتيالت!ظيماقابأمنلأردليهذهالصلاةص-ون"وبمحات.عله"

إنهابلليثربتأ)حهي!عرماو-؟!ليسلأنهصخماأؤضرلو!ياستصما!!

والمدعوالله!وفيم!انرإطبلأندلهذفمم!"الرلسولليحبوديةا)!ذ؟يرتتضء3ن

بادةوالصالذكرأنوا!اأرؤممنا)ورجممالمحماوا)صلاةءليطاالرسولثد!رله

الذفيأ!اياا)كيئعلىليصون4وملائكضاللهإنأنص"ةهـآآيةق؟!وردت

جزئينزحفرمنالآيةمنرحينكاوهي(زممصإحمأوسدواءإء"صلموااآصتو

وردتوقد.عليهالتسليموالثاز-"أدئه!تلهالرفعةطإبأولاهماؤحرتينو

جعلهاوفياكتيعلىإ!لاةاعلىاطضثيعدليدةصحير"أ-إدليثكذالمث

إ!هذيباطرقمنوهـيالدعاءبم!ولأحبلىرفذلكآ-هـهو!أالدءإءأولثي

التذكيروفي!ثابالثهإ-تكيرافة"كاإتهوموقظالقلبمرققاتومنوالترر-4

اموإء-الخلق!مبلىالأءظملصولJ.1مبل!4ب!خصى-4مضء-لمر4كابالاسدلام

عليه.ودىلإص"ألئهصواتا)تلجب-ق

:لصاللاةا

-ة-قت!ثافيو!يأ1)صلإة)هـجمالامالالىفيالأسصإس!-4الىوهـ"إ*صإدداإن

ولح!ودطءذ؟روعلىوزأصلتهحرعلىت!شءلاللهإونإحاةؤص!رةخروة
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فياستغراقهخلالفيبربهالإنسالألشتكيرولمىقيوهيا،قرآنتلاوة

إلاأووالربرحالكمم!بأ!ااعادةذهـت"زو-"ا)كماالدزصوية-"البوصالأص،ل

كافيو!واق!،ومش!مشإعبم!أوالحيه،ةصلمذأتإلىأوألابمتهاعيةلإتالص!

"ر)بطتهـيا)قيا)-،ف"الألمص،سيةط-"براليرزركيرهإقحى،ابمقىفيذلك

والباطلوالثمرالظلمإقميلأوالش!ثواتفياسصير!،لهمن)!خى:بم"بالله

الحقوصصدرإ"وهابمصدرتصلىإذبرإ)رو!وش!و!هبر،لنفس!ة..حه"كماأو

المصىير.وا)لمب"يمالىلهمنوال!لىلواطير

الإنسانمنا"إرزةاالأءض!إءأودالجص!أفلأطرلي-طعيرإصلاقارهـمص!

النظيفليالماءرطير-والشرالحشيرليةورل!اائتيهؤLcأذفيسع!و!ي-

التط!ثيرزمذروإذاإ*لىوانواأثسرواالاثم!نزطع!ير!!إثيرءنرا)طا!ر

ا)ضظيفالأرضابترأبا)رمزيا)"طهيرمنء،"4يدأط؟!ا؟*فقيليإ،1ءأ،،ديمما

وقعوداؤ-،صأذةهسم،ا)صرلاةوز"ضءق)11ر")-ءروملي-حم!ص!!ىوهـإط،وورا

أحوالتكلفءلىزدل!طبء-"حىركاتولجهوءع،وهـيلمورأوجوكوح!،ر"

غامضةشكلياتولاءهـلي-"ص!وس!!الاسلامفيا!رلادافيوإ"س"ألاذممه،ن

صكها:تجزاياالأ-رىالأديانإلماليإ)فيمم!؟-"أليضآتمض،زإك!،برر

للصلاةصالحةطإهرذزظ-فةأرضف!ل!معايئ؟كاكاتخش!صالاإكا-1

(وطهوراكل-جىدأالأرضنيجكل،ت)ا)ت-وياطديثفيورد!ةلىمحا-ع!

ولكض"ا)!لاةإعىحىةلثرط،للعبادةغاعالا.م!الذ!سلى11إ"5 بمر!وي.!س!هـ-حما

؟!سافهـالأركية.ليسصصأبنا?،ديمماو!واب،عةصلإةفيا،ؤمنينبم

الحالهيكاالدلينربمإلمنخاصر-لإفاا)عهـحلأةكأ!اج3-لا

قيدوافام):ز"الىةولهمنالاصطلاحارز5اخذ-داا)ءو-"رالةصدالأصليىوص""،.(1)

...ااص--مح!ووط!-ةرضا!كلوموا.ذوأكط(...)فاص--و!ا-بأصص-هـأافىت"ههـوصاء
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كيفيتهاويمرثالصلاةيرمم!نمسمفكلالمصلينإقيادةالأخرىالأديانفي

منثمةفليسالجاعةصلاةفيللناسإصإمأ.ي!ونأنيمكنوأح!صلاا

الأخرىالأديانافيالحالهيكالهوا،صلينالئهبينوسيط

(3الطقوصم!)الثمائروغرائبوالمرالمما)طلإدمممنا)!هلاة3-خو

التف!هـوتذكروالتأملإلىتدعو4مفهوصتلاواتمنوتكون"والشكليات

منهاواحدةمنالمصليينتةلطبيعب-4متناسقةوحركاتبال!الانسان

.حالإصاإ-الومنوجهإلاوجهمنالحهإةفيليخضةل؟لأخرى

اإؤصنيه!وتصفالصلاةدإقاص"تأعرعديدةقرآنيةآياتوهـدلخالقد

ووجوبالصلاةأمرفيصثلىدةأحادليثو-إءتإصلأةايقيمونبأكم

أحدوهوا)صإإةيةجملامنكفرمه!افهمواالفقمإءلي!ضإنحتىإقامتها

.لاسلامأئرةداصنوجو!اينكرمنخروجعلىاجصءوأومليالحضالمذهبأليينفير

باللايومكلئيمفا!وضةصلمواتثمةأنعلىأإ-لمصونأجمعوهكذا

ا)شارقظم!ثاأتناليإلثهالمرإزصنالأدنىاطدوهذافيم!ا)كقصيرأولاهمالها

الغافلالانس!انببنيفصلالذياطلىهوالمفروضةا)صىلمواتفيالاسلامفي

3!صجداا)ورريبالازسانذللثالو-ودفياطة!قي؟وقعهللمثحورالفاقداللأهي

إذم!إن!-"صنالأحمىلل!خصرإحء"فاؤلىكيروا)!ةماكةفي4ءتإدزإنوالحيوان

؟وقص"أيلاذمم!إتو"رز؟رإ-عا!وااللسللم!إعاتتش!رالالتيأع!لإةاإن

أدئها!عضخل!-4ا)قيالارضهذهيخا4برسالضوتذكرهوخىإاقهال!ونصن

قي!ىؤعيلحىإتهرس!!ثاالتيالعلياوبالمثلرسصولهليإكم!إقيا4رراعروبأوفي!ثا

وصؤلم!هـمهإتت!وصتظمماتهاات!تهاأجمبعا)ص!لإةتتخللنألمجب.مم!"رةروتطعممالهأ

أ!إكأوال!وا)-إخرة14)!خةأإلىرسةفيلا!إصخهاأ)فرصلهاح!يأأنيجب

س،ءإتفيححمصاكالى،أويرسبا)*ممالوكلص!إذعإورم!!ام!تب5والمخيم
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الذ)المؤذنصولتفيصتملنشحائرهاوتمانالاجتماءإتبرامجوفي،العمل

فيالصلاةومواقيتالاذانمواع!دفييرهءصوتكاطويخفت(أكبر

وم!تبالح!كومةودورآالمحاوفيوا)!ممالالطلإبوصفوثالجندسإحة

العامة.والحفلاتطالض-إبب"والمجالسالموظفين

المىتملأنكلمنى-أبرإعةصلاد-الصلاةإلىبمحعأهؤلاءانصراففيإن

صءخىوف"إوروةوا5واحئ،اوالمنصبالمالءلىإ!لمص!االمثلهلاءواستالروح

العبوديةص!يدعلىوالاحىخماعيةالمالب"أصوا!ما-حلافءلىإسالونإ"ورإءا

.ا)صهةهذهفيوالممم!إواةلثه

جماعب"ت!كونأنو؟!كنؤرديةزكونأن؟ممنالاسلامفياصلاةوا

.هـء!ا)4علىالزاؤدةالضطوعصلاةومش!االمفروضومنها

الفقه.كشبتذ؟هـفيتةصيلص"أ-!مولاصلاة
:ملصوا

أىإإفجراقبهليمنالن!ثا!خلالأجحسداضمهواتءنصؤقتتخلووو

وا)خوقفاللهالخض!و:لاح!مءنيعبرو!وكامللمف!رلمدةإشمساغروب

العاديةالاحوالفيالمحالمةالمث!روعةالجسدلش!*اتإكامل1الانسياقءن

وءطش-وعفيم!حفياةصوقتوا)كزاماطألوؤ"أ!إداتاءن-روجفهو

وضه!ص!كا.النةسلتربيةوتقشف

الشهرهواتهـانتانزولف!"ليدأإ!ثمهـالذياوهورمضإنس!رإن

ضدثورةإءلانؤإ)صثوم،ءإم؟!فيا)حة!مرية!رالالىلي-نمنللصومالخصص

ا)ورمادةذهو!.حمه،نJللا،!داإء"اأزحولنإئلأصوقه"ةلةكرالجىصصدأتيث؟و

ممثقةفصكايرلىالذيأورضكاإرءتكاإلمعابمشويس!محءإحهاالة،د!ءلىتفرضا!
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ا)فقه.؟مبفيتةصياحةأح!مولذلكلم،ي!.أنكالمساؤر

الحج:

ليستخاصةصءإنؤ-"تصيملىالالصلامفيال!حادةصن7حشرذوصاألؤجإن

والولد!لuواالاهـلءنت9صوكألأولاؤ*ألاخرىالصحادأتبؤ"!أ

أنب!إءيظهرأن!"لا)حوصمدألصإسءلىليفيتليولألاولووحرد"وا)وطن

جدداا!ماوؤ-لالسلأمعلص!وإحماءي!طإبراوو-ملي:إهة"لمطمعإله!هـافللينن

-!الههو؟الله)ونيروز*ظيمزوردليسأياطجفيفا؟سك!ا)ىلىيمبض،ءه

عاداتفيأوالا%رىالاديانلي!ضفياإو%ودإلىليفياء!ير!والديني)خج

.و"حىلىهألئهء"إدةاةإاطبمفيي!ص!لىولا6االاكلليحخ!!

وتةشف"وأ!يض"،ساللصفيأ،-إحةا،ءعودةالزيض"ء3نتخلاحجوفي

اسلصمنليكيرهصإص"و!والباللهحصلمش"بخاود%أ،زمص،دأليثور:موقت

غيرالهكاشصن4ؤطورو!وال!-رأمؤإجماسطكهومالوو!أقلمطأولووزي!!ة

أساسرعلىإسلاونتصىك!فاكلر،رم!ورةتبمحم!ء"-واطالهـ-إ!يات،ادصط

!مكأوبمالحىيامأالصاسوليصلىوالاجتما?4صكانض؟مأو7مصستتأوكأإهم

:أصالمنإحجاجمأص،أليرزو.كةاخ!مليأالحثهصرليوماخرحو

ط"بوالت"الحلاقعنت-إعالاصأي،أملي،لاصرالتةشفا!سلماإعلأن-1

عن-ت-،عوالاصمحىيطغيرقماشمنا؟م!ميس!كرماباتخاذا،باحىكأوالزيضة

قحلصنبدلاضص،ر--وانإلىفعالاضطهـأرi-!فيالاحيوأنأيةصلمك

.3ضحررإدؤ!بم

كلنإ!ودةاأيمماالافاف!"وحبنا)ةدوم--نا)-ولتصولىانصالصو-2

وحدهفالثه،لىةوأغايةحولالض،سدورأنإرسايرءفى1)!وأثوهذ)،صك!

كالف-سارةصنبد"،الا)ولشله-؟ليطوؤونألذيأبدتوإا)ور،يةهو
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الاسودجروالص،اللهل!"إدةليننبدتأوللأضياتعظيمم،

إطوافط.اجمأالاذطلاق!نقطةووووإ"ديماال!"إءمنالياتم!

دمال!ورليوهـ!أإهـوةوالصهفاكسخرتيلي،ينالسهءي-3

هـامحومحىاركىزنسم!4

ال!ك!-".من

للدءإء(ءرفه)اس"صكانفياطجةذيتاسعفيقوفاله4-

أممال4ليضرورمكةعنز-ورلىوهيمضكمافيإءالإءوقضىأل!الماألارشهالو

مواطنفياتح!ورير-!ياتورصيءرؤ-"صتصكةاىاأوربثديو

تعروصة.أوقاتفيصتىمنإقيهـبباؤ"حعره

تح!ل"الف!كتبفيزفصىمل!ثاقيداقياإ-*حديةاالأعالهذهصان

ا)يها)س!م!ب؟اللهأفماا-و-"اأ!!ئاذ"،فىوترصأولاألذلأوأءراطثنهثوعمعنى

ولم!حس+اطواؤعمفيلميلجرهموأتجاه3حم!هـكضوج!4ثيالممم!لمصينوحىدةإصاو

لأهلى.ومحاربتم+اللثمرعدأوحم!منيووصد!م

ا،*خىالىبالاضاف4اجفياخ!حوإصةالخاإور-إدةالم!خىا)"جىهـدو

واحدصورمدعلىفيهالمثير؟ونير-!ععالميمؤتمرف!والرأزععيالاب

ليسم!تالخالصةا،"!جردةإحهادةاهذهفانذلكومع.واحدإله)حبادد

الكريم:؟خار-"فيز!إاىااللهرقولاذ!امض!زليلأحياةاعنصء!شلة

فشىود(كلحلوص-إتأيامفيإلئهاسمورتكروالهممنافعألجشهدوا/

ا،ممصديمن.ص!الحت!افيثفلأن؟حنعامصتىمفافع!+ا

ا-خليوااإثإووتحملاللههبادةلالضجردص!نىالحجففيهذارعلى

بم!خىفققوو--"واعترإدهأله"مماأوألانعس!انعلىيعزكاكضلميرعن

أجناسهااص!لأفعلى!زا!إفالجثهحريةاعابوهذهفيالواحدةلألاحسازمة

طصة"-ليينولاوؤردؤهـدبينؤ-"تميزلاالذياطلميطهذ!وفيوألوانها
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وجنسي!و%لمس،ولونلوتاليفيولاوطبةة3

إورصايخ!صرةومفروف"المسالينعمجموالى

:أخرىعبادات

ءبمادةلحجاو

؟!ارصالا)طسمة

؟يةست

فرد.

لالنس!طه

الاباطجسثررثةوولجمماكاإمهرقزةدم؟!صإ-قةأ%رىءسادأت!تإد

وكالأضحإ"الأخرىالأممالادونحيوالس!وا)طوافالأ-رامعلىرقتصرأكا

إ!ىإداتاتنرليلىافاصدناوولىص،إيةعب،دةي3ؤالزكاةوأما،11(وا)نذر

.كاب!ادءإ-ء7اغاليةأخرىصة"ا)حبادةصفةصع!!إقاأالأعمالمنالمحضة

وصزاياها:الاسلاب"العبادةخصائص

.وحىلىدلنه%إإص"ا!االالسلأمؤ!ا)ء-إدةمزاياصن-أ

!بكوة!ى!:فقالو-هـهاظة!أالعبادةحصرعلىال!رانأ؟دوقد

:وةصال(إيادإلاأشتعبلاأمرأ):وقال(يادإإلااز*صدولاأ

كونليشرلاي!!!دوذلمني،):وقالأشدمألي"ازشر؟وولااللهاوإعىدو)

ولااحآص!عملافا-ءمل!لي"اقيإءجويركالأفن):وقال(دشولخأبي

اءودءذكرمنإءحاادةاأذواموكل.(أ-لىاربهليورمادذيثم!ركولا

يدءىولاللهإلارصلى!لاإخيردقيوزولالثهتكولأاغ!وذ!حةوصلأة

المطاة!وردليس!والشالعبادةمعنىؤ"4ماو!،اللهباسمإلايذبحولالتهإلا

ادكاصإصااإم!ميرءهش!أنويمحناتداءلايرطلب!االاسلامأنأيأ!إ-ة?ادةإ*سر"هـت(1)

و-يرطاءةءهـلعلىرلي،ءاءلمدأي3ا،-انذراذاو)حنزرزركلة"يةحاقدونفياحمهالم"

النذر:السلامعله"قولهوذلكلاخذرةآا)نبريلأالأحادرثليءضفيورد"دبرل!"ية!انفهلمه"

."بض"لصالبر"رو-ة-رج
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الفى%ص!كاألفاظآثمةأنأدثهك!،بنمااإسأصلصف6دا5.للهإلاأليممون3.ر

علىتو!يت)و(أدله--ي)ؤولهمضلوذلكلصلجرهيجص،كاو!بذاته

الضرككشف3ءيرفب؟-!يثصكوأا)رر،*خةليزرأتهصو!احصءحروأاسذ

السوءويكشفدءإهإذ)المضطرمجيبصآم)ا،ضصأردءإءواجابة

"63-الشول"(روندرزكماقاحلأأد!صءإلهأالأرن!خلة،ءيرحلم5

إذا):وقوله(اللهإلاالذنوببكفرو!ت):ا!هدن!بالذنوبانكغفرو

تس!تعيثولىإذ)ةوقولة(3إياإلاتدءونستفإ!اور!صافيا)ضرصسم

وهيأأإؤمنونؤإ-توصاللهوع!/:ت!،ىقول!فيوكالتوص(ربم

.جدأكثيرة

وذلك!ين!االرلسولبحقوالاسشجابةا)ط،ءةلفظ)س-ورم!!إنهحىينفي

وقوله:(يحى-يملماأlam)إذاول!لىولللهايبوأستحىأ:تعالىكقوله

الغفرانصاإبووووالاسضخفاروكذالمثأاسسولاوأطىءوأاللهأطبمواأ)

ي!كونلاؤكةهـوليكفر،ورخفرواس!غةربينقالةشإما)ءهليورتن!حى،+ثويا!بس

يم!نإنسانو!،اللهمنالمشفرةصأ،باإهـم!ح!ةهـ!حشإدأص!5أللهإلاؤط؟ءلى

ولوالديهلنه!سهإ-ءخةركأنأ)ءإس!تإكيره5-"ورص!"الما"ونفليسهأن

وررلمتغفرهلكاللهليلمىءوانص،لحأذهـص،لطى!نشش!،جطأن5؟مم!!وإ،كس:ص"بهت

جاؤوك):وقوله(رلم!لكسأس-كفر):أىزرر،2واارر!ص*توصذار"ث

أسثغفرأيأر-ور-مأتوابأالثهلوجدواالرسوللهمواستغفراللهفاستغفروا

ذنوبهم.يغفرأنصكهوطلبالئهلهمدعاأيالثههمإلرسول

إلمارؤديص-،كلالاسلأممنعالأسص،سهذاءلىالمحافظةأ-قومن

كتحريمالبشربعبادةالئهعبادةلالتباسالمجالرفمصحالدمهءهـ!وتط؟دة

اللهغيراسمذ؟هـعلي!ثاالتيالذبيحةوتحريمالذلزيروألىسسودالركوع

والصهالحينذ"حاءالى3قبورعلىالمساجدإشادةوح!حريماللهلرر-ءلمتآو
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و؟-حريمورؤح!ثاا)قي"ورزشييدوفريم

ليكيرالحلفضكأهـيموالعظماءإ!،طينوا

اتخاذ

الله

ذصل)خماا

)ضذراو

إصو"ا!ر

للهال!ير

ررحاءذ111

وساطةإ!اتحتاجولا"رليوإحهلىالي؟ل!ؤ-إلز-هـةصلىالالصلإمفي-2

رجالهالاس!لإمفيفليماسالأخرىالأديانليحضفياحالا!كي؟،ءالوسيط

لي-وسطونالذينوط!الديخابرجالولي!رفونخاصةطصقةيؤلفونمتميزودن

الاسلامئيوإك!!طبه-l4اهذهصحلالاسصلامفيؤإررسورب!مإ!اسادين

يؤم،نإيسولاإماسليعدون!-،ويصةالثصأح!مرلصونليلمىوفق!ثاءعالاء

يحتكرطلالصمولاحريةلىمزاياولاخا!"دليلميةصةإتا)!حلاةفيالناس

مسهلممأيالمصلينرؤمأنيسهطبعليلبهينفردخاء!سروا!ص*هـفتها

ادركوa!ولهمرإماص"4ا)شاسويرضىالصلإةوصاصةدليت"معرفةيحسن

غيرأوا)صناعةأواطرفأصحابأ-لمىأووقماالس!تجارأحدأ*مامأ!تا

مأأصوءأمدعاءأمحهلاةأكاذتلسواءالاسلامفيفا)!"إدد.!ؤلاء

.4طوالىليلملامهإلثرةرلي"المااإسم!اليحوحه--(

كذلك5وألارشادإ-!لميمأوا)"حا"غوظية"ف!جماالأذبمياءوظ"مةوأما

تعايموأسطةف!-موا،رثدفيا)ه!،ءمنطررقتم-معلىس!،رمنوظيف!

زتمبلأوال!روب؟تش!أوالذذوبص!"هـةفيإءوس!طليسوأوإرصثادو

اء-رزحرك؟-لمهالمث!تطرليقيع-مءناللهالىلرفع!كاوالنذورأرزطا)!هلمر

-هـ؟؟ل!.المفوال!"إبأهـل!تقحلبمنوالت!لىليدواس!تئصالهلمحىإربض"الالسلأم

لأصثالض-ابملا-ضهـعصظكرأخ!األاسلملأمفيا)ه!ادةصزاياوكما-3

ا)هبادقيكاذتولذإ!كمرءبخوا)!ىدعمطلمةةطإعةوه-ظ!هـإطإعتهالمها

الةجمما3-!ووحاوبلغ!ااإثا1!عاسصلىدهـ!إقيااطدودءوللىكايوقفلؤقيمية

وأصصضإقي3!لش"بلمىولانLQوالضةلكيادةفيم!برال!لاعايهاللهص!ات

وا!!غيير.اءمديلامنذوعلأيولاصقيد!اأطلاث
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وتلاو!اها5*أشوأءووهيئاح!ارك!،كلاوعدهاوءلى*إصلاةامح!"فطر

منهااخقمصاتاولاالي!كاالاض،فةولادخيير!،ولاب!،التلأءبيم!ن.لا

.أأحصليرأيتموني؟صواأ:اسلأمواا)صلاةءلمجهقالءضةرر

عنياخذو/.والس!لا!الصصلاةعليهقال!ؤوردأ!،لهو)طجو؟ذالمث

ا)فةلااءيبحثصحثالمعاملاتفيجائزاألاصحمإدكاتواذا(عمتإسصكم

الاءخترأعكاتوإذاوكربمونولي-لمفبطوناولم!!رن4ويريمأطء-لمةعن

والملابساتوالأدهلاتكالاإدنبويةاالر،داتأمورفيبمإئزاوالابتداء

حائزتنرذلك؟إن-اللهأباحهص،-دودفي-وا،شاربوالمآ؟!

وأما.لاجتها*ولالابقد!ولالاختراعفي!افلامجالا)*بادةشؤونفي

فيالاختلاف!ألىاج!/ؤضإ*-إداتافيالتهصهلملاتبر*!دافيافة!اءاأختلاف

.رواياح!!واختلاثا)تصروصصبوت

أختر)ع!ى؟كأفلاومذمومأكضو!،ا)مبادةفيأعءلىالاليكانولذالمث

يؤديهدافإكامثحروعةعصإدةعلىوالزيادةألاضاؤ"أوبملىيدةءبادد

فيأإممهديناصتلافوأ!ألاسلامميةإور-،دأتاتصييرأىامنا)فى!هـورصح

لمجرصخهايد-لمدربماب!لىؤحلمطالمىصدعةالص"،دأتهذهفأا)صدأننحتلف

و!-لىويتربىليلم!أالذيمماانجه-لاتاطظلجرومنالآ!شراإب!لىايررر!دعهممص،

وألهاأصللاالقيالدينيةوال!-،داتا)ثمائرمنوأذواء،أشصكالاكأأئ6

الثصرعأص!!فيكلحر؟هضةت!ن!م!ينةهـ"مةأو)ثحلا)كزامفيم!إتنأ

أصلمن!قيبلمرأهليلتزمهااإتنا)هه،دأتمنالأش-كالكسذهأنيظن

.الأءرعايهودلمتبس،1)لىلين

إشضحربو

ص!تلأا93.!

لذالمثآهـلى

عنلي!ةلمحد-رز!وعواإء،بثيذحوتإكب"افي
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الله!ضيوصحى،لي-،ص!يمهإسدا!هـلصول

ت!إلىلإ"أصليأنتنوليالةإئل

ا)وروامليورف!!ظنررز!حتىإ*،دةا

؟قيولالادالص!وءلإور!ةبا1)مافظ3عض

هذهوجرتا)فأ!رفرفم!إلغماSرأربع

تركه.يرو!لاة!هـخيطذ)كان

مقاستئسإرا،حس!ينليلإدم!كىفيفيالمترمةأ!*إ*أتمنأص-ح12

منء-لىداإووكأآتا!و-4ءلىير"رأكاأوا،ءتتجرءكا)ةهـآنلي!رأ

لمبدعةوولىهاتصحمثحروح-"سص"ةا)حادةهذهأنمنهمظكأأ،هـات

ر!ءترتزق4صأ!ثذثوءممتؤ!هاماءدأالأولالعمصلمفع!دفيتعرف!

يعالهاوا!قرآنير"ظ21نأوللة!رأءعالتنذالمثمنوأؤضىلا)قرآن

.ألوفا!بمفا!""ا)داصحةإحادأتأصت؟م!؟ح!يرومثاع!

وأ?روإدإصالحىفياب!ضقبريارة)فىمصينبومكص!-ى!ذالمثومن3(

التصإلاس!-جابةآدءىصون"إقربوباأمامهإلىءإءااودء"لىإصلأدا

ليءحراص"حرامذالمثاتليللاصلأدافيإصرإاقبرور!دلاأذ"الأصل

ءهـاإم!ه!اتخاذء3!الف؟يتشضهنا)تنإ-إلي""اا)!ححهحةالأحاديثمنءلىد

اصلاقابينألاؤقىانللأنالضصا!فرور*ل؟أعبلى)تخاذهاأوالة-ورعلى

وهـرورارا!-كروصحث*-وريةلارطهـليور"ا)خفسفييدخىلا)"يووزيارة

لهوأنا)ص!لإة!ذدفيوزصيبا6هـصصةا)ورلصاحبليأنالاء-ةإدالزمن

ناصحال!بادوأ-والإحونإأرووضفيا.لتصرففيمشاهـكةأووساط"

أرالاءتالماسير-و!ولا4*أ-لمياشحراكجو!ؤحلا3و-حدلا"هذأ

أهـإ!4البوصلص!ن!إثجووفيذ!اثس"لأد!الموضو!ذاصءلفيلاحوأم

أربالي،ورهـماخ!مأحبا!مماكأذواأا،"باوا)ثصركالوذفييةس!3،شاوا)ممتاب

،(اا!ىلىوإلهأ)"ور-لىوأإلاأأصهـه!ماورريمفيإممص!-وأألا"دورمن

لانو)خا!دلأروأاتا)ممصءو-خا)قماباللهمفصنمؤأغذوال!ربصشسر!وان
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اللهأليقولنوالارضا)!سهوات-لمقمنسصألت!ثم

ز)ةىاللهأ!االه"هـبوناإلاذورمدهموص!!:ليقو!ك!

لي"،ءلمرونولكنمم،

.)

4-ل1)منو-اص"ا)فورم،ءلي!ض؟ردذكرناهص،أجلومن Xالمداومة

من!صتصبإمممتالي!"وذالمث-مم!ء"صطاولي"الاصلفيهيأعالعلى

نأخشيةرةهـرقهاالمال!يةرأىؤ"درصضالاشلارلي*دأيالصواعلىشوال

سورةؤهـاءةءإى4وكاإداوكلرصضر،نمنجزءاان!ا)تإسرمضليظن

لجبللس!ا--إنأ-!$ررم3ليورضررأىؤقدابر!4ليومؤ-رفيا)حمم!-دة

نفسه.

ر!لملؤلابعلتعاللاأكا9*فب"دوالعبادةكونعنكذ)كوينتج

ولا4حبوروجسمبةرياض"إ!حلأةاانولاا)تظافةأ-لمنبأز"الوضوء

لدست-إصلمهكاذتوانممه!الفوائدفهذهإص!--ةاليةوائدهالصروميعلل

ا"4انصلماوكلعا-ور!-ء!ةعلاع!انبلا)حبادةتثه!رليعفيا)لمعلةهي

فينصيبوفلى!وحكىفوائدهـ-!ليورضءننكشفأنءالموضوفي

لهوخضوعاللهبأمرالماربالعبادةقيامت!واط!كأطىءوولى"إحىكاتاس!قي

م!خىهووهذا.الآمرالحاكمف!*لهب!-وديتناايفكارالأموهوتتفيذ

ظاهرةب!لمةمربوطةتليس!اخ!!اييةت!*لىالامورهذهأنا)وركل12ءوول

لملذللثالإلهيللأصرتضف-رزاتفعلوإنماالمعاملاتأ-كاملثأنءو؟

منبعددالخسالصلواتمنصلإةصيصتخص!سببفيالةقهاءيسحث

الط!واففيا،راتعددفيولاإمالص!ص-دةكأديدفيولا*اتا!!؟

إحبادةا!أان.واياكلع!وترتيهع!اءهـاترصيفيولاأخج!أوالس!!ي

زأق!انماكارستهاانذلكالمؤمنعنهيغةلإنيجوزلااساسب(معنى

وص!ين!سمامبلغالرلصولواناللههـوشرع!ثاالذيرلأنالإيمانب!د

317

http://al-maktabeh.com



اطالق.للإلهالمطلقاطضوعمعتىؤحهبهاإقيا،وارضفيذهاوأدألتفاصيلها

أحمو!ووالأمرالخلقلهوالذيكلىالأمريرجعاليهالذيالمهيمن

الحاكين.

يزبلىا؟وقياص"المفروضةللعبادات"نفس!علحي!%الرسولالتزاموان

تاعلى)لىليلالةلجيينوإمامالخلقسمدوهوالضوافلمنأيضأعليها

أجمعولذدلمثسثأذ"ليحنم!-كاالناسمنأحدعن!اد!ستغنيلاالصكبادة

الاسلامدائرةمناداتإ*"باالهمحيفيسقطمنخروجعلما!-ونالمحم!

وردته.بكفرهالحمعلىالمترتص"النتائجوبكلبكفرهوحكوا

علىلاالتيسيرعلىكلبف"أخ!-!الاسلامفيإ!بادةامزاياومن41

الغس!لاوالوضوءمنبدلاالتبصماح!مكازلمتهناومنوالتف!يصقاخرج

المرليضوإفطارالجهيرةعلىالهسحواح!مبالانساق111ءاضهـإرحالفي

المغربريناووال!صرالظ!ربينوالجمعالسفرفيإصلاةاوق!روالمسافر

الصلاةوكذ)كالمذاهبآراءفي!ثااختلفتواحوالصواطنفيإ"شاءوا

والسجودالر؟وعوتركمرضأولهصجزالوقوفليمم!*طيعلالمنجوسا

.بالايماءاوأس!الربانحناءعن!"والاستعاضةعضثماللعا-ز

؟ظإهـرلاا)حاط"يةوا)تيةإةصدباألاسلأميةا*!ادةافيوالعبرة!5

ا!عمنلالدكانولذاكاش!لهاعنيستغنىلاكانوالأكاالاوأسثالعبادة

الصلاةكهه"إتالجوإرحح!!دقوما)فالأعالمنوباطنهاالعبادةظاهوبين

وطلمب!االشارعقص!لى!!ا)قيوا،قاصدالقلبفيالمستحضرةوالنيةوأذكارها

وقال(صاشءونصماللات!مؤيهمالذلين)برةولهالمؤمنينالقرانوصفققدلى

ا)ضةوىليخالهو)حنمادماؤهاولالحوهـ!االئهينال!إن)الضىحيةعنزمالى
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صيامهمنلهليسصإئممنآ)والم!لامالصلاة9عليهوقالأمفلح

المشرقاقهلوبموهمتولواانالبرليسأز*إاققالو(وال!طشابوعألا

ذويسحىبهلحأالمالوآتى......وباللةآمنمنالبرولكنوا!اخرب

البحثاولفيمرتوقد(الآية1)خ000000والمساكينواليتامىالقربي

للأور،فى)سىخسضا!غيرمنالاسانتحريكبهـدبهيراداللهذكرهـكذللث

.الذك!!!لىانتيجةمنذالمثليخبع.وما

ؤمالياتبم--ح،كلابلةاذواء!اتصددالاس!م!أا!حبادةمزإياومن(6

مدارجفيالانسصإنبهدالاخذفيمتدرجةواخ!،والفكرية4ا)ورملإالانسان

كلعىاإفروض"العبادات!والذيالادنىاطهدمنابتدإءالروسيالرقي

زطوء!الانس!إن!اوم4داليالعباداتذوافلمنلهلا-دماالىانسان

سبةبالهالختلفةوواجباتهباعالهكألالابشرطوام!نهلىرته9بحسب

صروبئالثهعبدعل!!اللهرسول!ىؤقد-"وقوهأهلوالمانةسهالا

برسبك)لهقالاذةاصلىةإيلكأكلا!كأهـآذوؤراءةالدهرصحامعن

)طيقإنيأللهنييا)عجداللةفقال(أيامش!هـثلاثةكلمنتصسومان

-قاعليكلزوركو-قاعليك/لزوجكفالن)قال(ذلكمنافضل

لي!هومكانالناس!أعىلىكانفإنهداودصومؤ!هم،-قاعليكولجسدك

أطية!أنيالقنيياؤقالسثهركلفيا)قرالأواقرأليوص!وي!طريوما

ادخأ....صقاعلإكلزو-لمثشان!ولهو؟ررذلكمنافضل

وممم!لمم"1)بخاري!"

درودهـمن!ثاكليأخذالسواءعىوا)موأمللضوأصروبادة11فانو!كذأ

يرتقيبلعنها3متأصلىليسشونفيولاوالرو-حةالجسمه"وقد!تهحظه

ربمارلالرو-يالرقيمعارجفيفيهاهوإتنأالمرز""ءنبهامن!ثموا-لىحو

لماإور--ادةاا!اأصوجاصأطومنأذفمم!؟موني!قيمناواطكأصحمن
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للةعصوديت!3ءلالمة"4منعادةي!كر!م

هذامنألم!لمما)وروامكالنوربماالاحتصاء-"

لمتراك!آالغروربدافع

ءكهوأبعدالغرور

واالعدية

أخ!14وهـيأليرراكأكلامم!كغنىلالي؟ظيفةمالا!سا6فيللعبادةانلخلاصة1و

لل!ثرالخضوعأنواعمنبذإ-كوتحرردفتخلص!صهبالثهإلانسانتربط

ليورحنىالاذهـم!إنواقامصزيفةلهةآءصر؟!فين!أوود"دياتا)لمعبووضروب

وباصثحراء-لىؤورد.اللهدونصتعبلىهاأوثانااناأحباط--،ةقيم

الاممبصضئيإ"،ساوجعلوأنبياء!ورولص،ءهمصلموكهمالعصوربمض

واالوطنصةمناوالقوميةمناوأ؟مماوو؟ثرأوا)ث!بمنهذاعصرنافي

ا)كربويةاططصونظ!وأاللهدونمنهـ"آالانسانيةمنأوإح!لامن

هذدلإحدقصطلم!اإخضاعاالاذمم!إنيالفردإ-ضرإعأساسعلىإمصحاسيةوا

ءإياتولاصطإ""-؟إ!مم!تم،ولكف4وويامةموقعمن!ثاامملإجممااالةيم

فيحىينصفيالاذمسصانوين!مس.اللهد؟لق!!ز*"لىآ!"ولا!ائية

به!صطحتىقلمبه!وتغلبلمهوت!صحلألاكاذتولونحتلة"عثهوات

التيهي!إإ!-إدذا)يهوارتةإء"ولم!وهربىكلاقبالهوليينليمنهوتحول

نيف،وتز!قابهوزط!:أعلىصمم!"وىأىألي"وترتفعإخفلاهذدمنتحررد

العجادةمنزلةكازشاولذالمثللهإصر"خاأحمالهوقي*لقيورلم!ثاحتىوتص!يها

الى!ذممصإنؤ*إإ-اتوأس!ىأعلىإكايةالهذهوالحدودهذهوفيالميعنى!ذا

هـجمص*الاصلأحهاسيببلاكاأممالهوأرفع

ونن!ي

::الموضو
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:إتموأتاكلءايةالعبادة

(ا)طاغوتواص!ه"واأطهاعبدواأنرسولاأمة؟!فيرلم!تكاو)قدا

."للنسالم)

وادعوهم!ممجدكلعندوجوهمواقيمواطبالقصربيأمر!ل)

."الاعراف"(تعودونآبدأ؟الدفيلهنحل!صنن

ألا،خبير-يم)-هـنمنقصاتثمآياذ"أ-ح!!تكتاب،ألر)

توبواثمربمال!تعقرواواتوبشيرنذيرمه")يماننياللهالاتدبدثا

وإنفضلؤضلذي؟!يؤتوهسصمىأبملالىحصسض،ص!اعا؟فلحا)حه

."هـود"(كبيررومعذابعايمأخانطفانيتولو.ا

إتءحفي:للف!هـواسثرصاشراددونوحدهألئهعبادة

الار!قفيإ!مص"خلفنهمالصالحاتوعاوامنمامفواالذفياللهوعدأ

م!ارتفسىالذيدليتعم!موإ-م!"ن3ومامنالذيناستخلف؟

كالا.؟لعمدمناأة.دعدإ.لصصد5
لفيناأبييشرلونيو.ثمصو.!تهـهم

c?إورم!!امعو-هـهاللهوءبادة Lallالا-هـةفيلاكصإةشرصاح:

ربهبعبادةيشركولاص!صالحافليعملرلي"إقاءيرجوكاتمن)

."فاحسما"1)حدأ

تقديساوأص"،رهمأذحياءهمقدسواالذي!نا)كتاببا!إ!ا"راناوذدد

:إحبادةامعنىير"ض!ن

وءامريمفيوالمسيحاللهلأدومنأرباباوهـهـماكمحا!همأحىاتخذوا)

.(واحداإلها)-حبدواالاأمروا

**طي
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لقبولهو-،!ابخا)قهاربصأتع،انلي!دالازحسالقنةستهيىءالعبادةان

ا)-قيالاماذولوصيم!فىرهـ،\\قيالاوامروتنفيذيرتضيهالمذيممالمم!لموك1

الذيميالتشربوالتظامالاخالدقيالنظام)مبوللي!هبأبذللثواياهايحملى

-ا)تظامهذالاقامة!،ط،ء-صراوليكونألاسصلامردمص،لةفيلهس!رظ"

مناذ"ثيناانليحدالتانير-"كاضوعصووووالاخلأتم!مالهخثاإوصضمهـون

تضمنتالتي(يدةال!ة)و!االمس!لممالاذسانتكوينفيهامينأسا!حين

هـا)تفسفيبذو!اةاإوولىوولميالتي(1)حبادة)ووالمصيرالوجودحىمم!"قة

rrr
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27

35

04

48

58

؟6

71

81

!3

فوضت

مةصورهد

لى،ثالحىا)مصرفيالإذممص،ناؤإقما

الإسلامهـوص!

الدرأسص،تفيدذ111!ذهإد-خال

نضصورد؟أال!سلأذظام

الصدة:الأولال!سم

ا)!ا!ص*"(أا)كوت

إقالخاالله

إلإنم!إست

بال!كونالإذ-،تورلمة

بالتهالإنس!،ت4ؤص

وصس!ؤولحرالإزمم!إن

الوجودو-قائقالإزسات

ا)خبوة

ا؟!م!طة

سى2
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124

132

144
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917

187

\!6

13r

الهبوةطصهة

وما!"4ا)وحي

الض!وةصدقدلائل

ا)نبوات"وخاطالسابة"ا)كبوات

!%41ررلسول!لى

وذطاؤمحح"بالش!وةالإ؟إت

الاخرةوابإةامظمىاالمسؤوإية

إةالحبءرضفيالقراتطهـيق

والحسابالاخرباليومالإيمانأثر

العبادة:الثانيالقسم

وإزماغ،الآخرة

لامباددجدليدمةلاوم

ومزاياهاالإسلاميةال!"إدةخمائص
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